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  فصل اول  1صفحه   ليات، شرايط و ضوابطك

   تعالي  سمهاب
   مقدمه

 شـركت  براي داوطلبـان گرامـي  الهي  توفيق  آرزوي  ضمن ، سالم با
سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دوره دكتري  ورودي  آزمون  كننده در 

 علـم  سنگرهاي در بتوانند  شدگان پذيرفته  كه اميد  اين با و 1395
تـداوم   و اسـالم  ريمح از  حفاظت  براي  شايسته پاسداراني ،ايمان و

  سسـات ؤم و هـا  دانشـگاه  در  اسـالمي   انقـالب   وردهايتادسـ   بخش
 معطوف  شما را به مندرجات اين دفترچه باشند، نظر  عالي  آموزش

   .دارد مي 
فايل دفترچه راهنمـاي   قرار گرفتناز آنجائيكه ممكن است پس از 

تغييراتـي از طـرف    ،در سايت سازمان) اين دفترچه(انتخاب رشته 
به  دانشجو پذيرنده هاي دانشگاهمعاونت آموزشي وزارت متبوع و يا 

اين سازمان اعالم گردد كه مالك عمل قرار خواهد گرفت، لـذا بـه   
هـا از   شود به تغييراتي كـه در قالـب اطالعيـه    بان توصيه ميداوطل

شود توجه نمـوده و در ايـن    طريق سايت سازمان اطالع رساني مي
مالك عمل پذيرش دانشـجو در  (راستا اقدامات الزم را انجام دهند 

رسمي و  آزمون براساس آخرين تغييراتي است كه بصورت اطالعيه
. گـردد  مي منتشر پيك سنجش نامه از طريق سايت سازمان و هفته

گونـه حقـي بـراي     هـاي اعـالم شـده هـيچ     عدم اطـالع از اطالعيـه  
  .)كند داوطلبان ايجاد نمي

  : گزينش  روش )الف
وضعيت علمـي داوطلبـان   اوليه  نتايج :اوليه داوطلبان نتايج) 1

ميـانگين  حاصـل از  نهايي تراز و براساس نمره كل بصورت كارنامه 
زبان (ضرايب دروس امتحاني وزني نمرات خام تراز شده با توجه به 

و دروس  1، اســتعداد تحصــيلي بــا ضــريب 1عمــومي بــا ضــريب 
با توجه بـه  رتبه آنان و ) 4با ضريب » استاندارد همتراز«اختصاصي 
شركت نموده  آنامتحاني كه داوطلب در آزمون كدرشته سهميه و 

  .شدخواهد  است، اعالم
ضـرورت دارد بـا   مجاز بـه انتخـاب رشـته    كليه داوطلبان  :1 تبصره
بـه   17/1/95نتايج درج شـده در كارنامـه آنـان از تـاريخ     به توجه 

 www.sanjesh.org: پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني
مراجعه نموده و پس از مطالعه دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـته     

كدرشـته محـل اقـدام     50نسبت بـه انتخـاب   ) 2دفترچه شماره (
  .نمايد

نماينـد،   داوطلباني كه نسبت به انتخاب رشته اقدام مـي  :2تبصره 
هــاي مــورد  الزم اســت بــراي اطــالع از حدنصــاب كدرشــته محــل

پذيرش دانشـجو بـراي ارزيـابي    درخواست و ساير شرايط و ضوابط 
اي كـه اواخـر دهـه اول     بـه اطالعيـه  ) مرحله دوم آزمون(تخصصي 

رسـاني ايـن سـازمان و همچنـين      ارديبهشت ماه در پايگـاه اطـالع  
گيرد، مراجعـه   سسات آموزش عالي پذيرنده قرار ميؤها و م دانشگاه
  .نمايند

 هـاي  يهي است عدم مراجعه و اقدام مطـابق اطالعيـه  بد: 3تبصره 
به منزله انصراف از پـذيرش بـوده و امكـان     ،2ذكر شده در تبصره 

هـا و   آزمون كتبـي يـا مصـاحبه مجـدد در هـيچ يـك از دانشـگاه       
  .سسات وجود نخواهد داشتؤم

شرط شركت در مراحل ارزيابي تخصصي انجام انتخـاب   :4تبصره 
كدرشته محل توسط داوطلبان در فرم انتخـاب رشـته اينترنتـي و    

بـه عبـارت   . باشـد  اب كدرشته محل مورد تقاضـا مـي  كسب حدنص
ديگر اگر داوطلبي حدنصاب كدرشته محلي را كسب نموده ولي در 
زمان مقرر اقدام به انتخاب رشته و درج آن كدرشته محل در فـرم  
انتخاب رشته اينترنتـي ننمـوده باشـد، امكـان شـركت در مراحـل       

 . ارزيابي تخصصي براي وي ميسر نخواهد بود

پس از اعالم نتايج اوليـه بصـورت    :يرش نهايي داوطلبانپذ) 2
هاي صادره توسـط   بايست با توجه به اطالعيه كارنامه، داوطلبان مي

در صورت داشـتن حدنصـاب   ها و مؤسسات آموزش عالي و  دانشگاه
هاي مذكور بـه   و شرايط و ضوابط اعالم شده در اطالعيه علمي الزم

طبق  ه ارزيابي تخصصي،هاي مورد تقاضا جهت انجام مرحل دانشگاه
 .زمان اعالم شده و با در دست داشتن مدارك الزم مراجعه نماينـد 

، فهرســت اســـامي  ارزيـــابي تخصصــي پــس از انجــام مرحلــه    
ـ    (شدگان نهـايي   پذيرفته راي داوطلبـان  بـا اعمـال حدنصـاب الزم ب

هـاي   توسط دانشـگاه ) داراي سهميه رزمندگان، ايثارگران و مربيان
  .اعالم خواهد شد 1395ماه  شهريوردر دهه اول  پذيرنده

كه نمره مرحله ارزيابي تخصصي  ،مالك پذيرش نهايي :تذكر مهم
  .خواهد بودشود،  ها و مؤسسات پذيرنده داده مي توسط دانشگاه

 :نامـه اسـتعدادهاي درخشـان    آيينامتياز متقاضيان ) 3
» Ph.D«داوطلبـان واجـد شـرايط بـراي پـذيرش در دوره دكتـري       

و  18/4/1393مورخ  67272/21نامه شماره  توانند براساس آيين مي
وزارت علـوم،  شوراي هدايت استعدادهاي درخشـان   مصوبات مربوط

  .اقدام نمايندتحقيقات و فناوري 
  :»D.Ph«دكتري  مقطعدر  هاي آموزشي شيوه) ب
روشي است  ،پژوهشيو شيوه آموزشي  :شيوه آموزشي و پژوهشي -

نامـه   كه محتواي برنامه آن مشـتمل بـر واحـدهاي درسـي و پايـان     
 بـوده  ايران در آموزشي شيوه تنها 1389 سال تا شيوه اين .باشد مي
عـالي   آمـوزش  سسـات ؤم و هـا  دانشـگاه  كليه در دانشجو پذيرش و

  .گرفت مي صورت روش اين به فقط كشور
نامـه دوره دكتـري، برگـزاري     بر اساس آيين :شيوه پژوهش محور -

پژوهشي تقاضا  طرحدوره دكتري پژوهش محور مشروط به داشتن 
داراي كارفرماي مشخص كه برابر قرارداد، كه طرح پژوهشي (محور 

مؤسسه واگذار و اعتبارات كامل آن به همـراه  /اجراي آن به دانشگاه
هاي نظارت بر آن توسط كارفرمـا تـأمين و نتيجـه كـار نيـز       هزينه

شخصـيت حقـوقي   (با كارفرمـاي مشـخص   ) شود تحويل گرفته مي
است كه طي يك قرارداد، انجام طـرح  » اعم از دولتي و غيردولتي«

تـأمين   مؤسسه واگذار نمـوده و متعهـد بـه   /پژوهشي را به دانشگاه
) هاي انجام و نظارت بر اجـراي موضـوع قـرارداد اسـت     كليه هزينه

: طرح پژوهشي تقاضا محور بايد داراي شرايط زيـر باشـد   .باشد مي
  .مورد نياز يك كارفرماي خارج از دانشگاه و يـا مؤسسـه باشـد    -1
داوري، تأييديه : پيشنهاديه طرح مراحل ارزيابي تخصصي شامل -2

  .مؤسسه و كارفرمـا را طـي نمـوده باشـد    /دانشگاهشوراي پژوهشي 
طرح پژوهشي بايد به لحاظ علمي، حداقل در حد رسـاله دوره   -3

شرح خدمات و هزينـه   -4. مؤسسه باشد/دكتري مورد نظر دانشگاه
پژوهشي، مشخص باشد و تـأمين آن توسـط كارفرمـا    اجراي طرح 

 /شـگاه بـين دان  »مطابق الگوي مورد نيـاز معاونـت  «طي قراردادي 
قرارداد بايـد   مدت -5 .مؤسسه و كارفرما امضاء و مبادله شده باشد

مبلغ مصوب بايد در قـرارداد   -6 .متناسب با تحصيل دانشجو باشد
 نحوه هزينـه كـرد   -7 .رساله باشد هاي قيد شده و مناسب با هزينه

لـذا كليـه   . باشـد  مؤسسـه مـي  /ابط دانشـگاه واعتبار طرح مطابق ض
بايســت در زمــان معرفــي  ات پژوهشــي مــيهــا و مؤسســ دانشــگاه

داوطلبــان دوره دكتــري پــژوهش محــور داراي قــرارداد معتبــر بــا 
كارفرماي مشخص باشند و مصاحبه و پذيرش نهايي نيز بر مبنـاي  
طرح پژوهشي تقاضا محور كه قرار است، موضـوع رسـاله دانشـجو    

  .قرار گيرد، انجام شود
در  .سال است 5 شيوه حداكثر دوطول مدت دوره در هر  :تذكر* 

موارد اسـتثنايي افـزايش طـول مـدت دوره بـا تشـخيص شـوراي        
تحصيالت تكميلي دانشگاه مجاز است و همچنـين انتقـال، تغييـر    

  .شيوه ممنوع است دورشته و مهمان در هر 
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  فصل اول  2صفحه   ليات، شرايط و ضوابطك

   :»D.Ph«دكتري مقررات آموزشي دوره ) ج
ساير شرايط و ضـوابط  داوطلبان جهت كسب اطالعات در خصوص 

شرايط و ضوابط، امكانات و ميـزان  مقررات آموزشي، دوره دكتري، 
هـاي   در دوره ها و مؤسسات آمـوزش عـالي مجـري    دانشگاه شهريه

بـه سـايت    و پـرديس خـودگردان   نوبت دوم، غيرانتفاعي، پيام نـور 
هـاي اطـالع    پايگـاه و يـا  ، تحقيقات و فناوري   اينترنتي وزارت علوم

 پذيرنـده دانشـجو،  هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي      دانشـگاه رساني 
  .مراجعه نمايند

  :و ايثارگران سهميه رزمندگان) د
  جهـادگران  و  رزمندگان ورود  براي  ايجاد تسهيالت اساس قانون بر

 مصـوب   عـالي   آمـوزش   مؤسسـات  ها و دانشگاه  به  بسيجي  داوطلب
هيأت محترم وزيران و قـانون اصـالح قـانون مـذكور      18/2/1368

و همچنـين بـا    اسالمي  شورايمحترم   مجلس 11/9/1371 مصوب
افـراد    ،توجه به تصويب قانون جامع خدمات رسـاني بـه ايثـارگران   

هـا و   متقاضـي اسـتفاده از سـهميه   » ب«و » الف«مشمول بندهاي 
نـام   ثبـت دفترچـه راهنمـاي    5و  4تسهيالت مندرج در صـفحات  

و پنج بيست ، ها محل  رشته كد از  يك هر ر، د)شماره يكدفترچه (
يابـد   ظرفيت به رزمندگان و ايثارگران اختصاص مـي %) 25(درصد 

و ايثـارگران  % 80بـراي رزمنـدگان   الزم  يعلم   نمره  صابكه حد ن
در مرحلـه   ذيرفتـه شـده در سـهميه آزاد   نمره آخرين فـرد پ % 70

 . باشد ميارزيابي تخصصي 

  : انبيرم  سهميه)   ه

بر اساس قانون برقراري عـدالت آموزشـي در پـذيرش دانشـجو در     
 29/1/89هاي تحصيالت تكميلي و تخصصـي مصـوب مـورخ     دوره

 سهميه مازاد بـر ظرفيـت  %) 10(مجلس شوراي اسالمي، ده درصد 
) در هر كدرشـته محـل   نفر يكحداقل ( درج شده در اين دفترچه

هـا و مؤسسـات    مربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشـي دانشـگاه  براي 
به شـرط كسـب    ،وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آموزش عالي

در نمره آخـرين فـرد پذيرفتـه شـده     %) 80(حداقل هشتاد درصد 
  .يابد اختصاص ميمرحله ارزيابي تخصصي سهميه آزاد 

   :خارجياتباع پذيرش ) و
آزمـون ورودي دوره دكتـري   در كننده  شركتكليه اتباع غيرايراني 

»Ph.D «)دارا بــودن ، بايــد عــالوه بــر 1395 ســال )متمركــز نيمــه
منــدرج در دفترچــه ( شــرايط عمــومي و اختصاصــي ايــن آزمــون

نـام اينترنتـي،    ، بند مربوط را در تقاضانامه ثبت)1راهنماي شماره 
بديهي است چنانچه اتباع غيرايراني كـه   .وده باشندعالمتگذاري نم

شدگان نهايي اين آزمـون قـرار گيرنـد، در زمـان      در رديف پذيرفته
تقاضانامه را عالمتگذاري ننمـوده باشـند، پـذيرش     16نام بند  ثبت

ننـده در  ت كشـرك ضمناً كليه اتباع غيرايراني  .آنان لغو خواهد شد
نـام اتبـاع    تبايسـت داراي كليـه شـرايط و ضـوابط ثبـ      آزمون مـي 

نـام و   دفترچـه راهنمـاي ثبـت    4و  3 خارجي، مندرج در صـفحات 
باشـند و در غيـر اينصـورت پـذيرش     ) 1شماره (شركت در آزمون 

  .آنان لغو خواهد شد
 :آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه) ز
آزمـون ورودي دوره   در  كننـده  شـركت   داوطلبـان   منظور آگاهي  به

 از  يـك  هـر  بـراي  ،1395  سـال  )متمركـز  نيمـه (» Ph.D«دكتري 
،  اكتسـابي   ، نمـرات  نـامي  ثبـت   اطالعات  حاوي اي  كارنامه  داوطلبان

  منظـور انتخـاب    بـه  سهميه در داوطلب  رتبه ونهايي تراز   كل  نمره
از طريـق  صادر شده است كه منحصراً   تحصيلي  يها محل   كدرشته

بـا   www.sanjesh.org :نشـاني پايگاه اينترنتي اين سازمان بـه  
و درج مشخصـات   يـا شـماره پرونـده    وارد كردن شماره داوطلبـي 

) نام پـدر  و نام، شماره شناسنامه، سال تولد و خانوادگي  نام( فردي
رسـاند كـه نمـرات و     ضـمناً بـه اطـالع مـي     .دباش قابل مشاهده مي

كارنامـه منحصـراً بـراي اطـالع و راهنمـايي      هـاي اعالمـي در    رتبه
  .باشد محل مي داوطلبان براي انتخاب كدرشته

  آزمـون   اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه  اطالعات : كارنامه  مندرجات
  :دباش ميذيل   شرح داوطلبان به از يك هر 

  ينام ثبتمشخصات  )ز -1
طبـق منـدرجات   (  داوطلـب نـامي   در اين قسمت مشخصـات ثبـت  

  ترتيـب   بـه ) و اصـالحات احتمـالي بعـد از آن    تقاضانامه اينترنتـي 
جـنس،   خانوادگي و نـام،  نامشماره پرونده، شماره داوطلب،  :شامل

كد ارگـان سـهميه    ،نامي ثبت  سهميهشماره شناسنامه، سال تولد، 
بـراي آن  (» قطعـي يـا آزمايشـي   «رسمي  مربي، ه يا ايثارگررزمند

آزمايشـي  يـا رسـمي    رسـمي قطعـي   مربيدسته از داوطلباني كه 
ي نـام  ثبـت اند و در تقاضانامه  بودهعلوم، تحقيقات و فنĤوري وزارت 

 معـدل  ،)اند اينترنتي نسبت به عالمتگذاري بند مربوط اقدام نموده
معــدل مقطــع كارشناســي ارشــد يــا دكتــري مقطــع كارشناســي، 

ماه و سال اخذ مدرك اخذ مدرك كارشناسي، و سال ماه اي،  حرفه
اي، نـام رشـته تحصـيلي مقطـع      كارشناسي ارشد يا دكتري حرفـه 

، نام دانشگاه كارشناسي ارشدنام رشته تحصيلي مقطع كارشناسي، 
نـام دانشـگاه يـا    ، كارشناسـي التحصيلي در مقطـع   يا مؤسسه فارغ
التحصـيلي در مقطـع كارشناسـي ارشـد و وضـعيت       مؤسسه فـارغ 

بر اساس اطالعاتي كه داوطلب در اختيـار  ، التحصيلي داوطلب فارغ
  .تاس  دهگردي  درجسازمان گذاشته، اين 
  :خيلي مهم در رابطه با معدل اتتذكر* 

اعـالم   هـاي  درج در اين كارنامه، بر اساس معـدل من هاي معدل -1
شده توسط داوطلب در تقاضانامه اينترنتي و يا اصالحات مـورد  

نام، به شرح ذيل در اين كارنامـه   درخواست داوطلب بعد از ثبت
 شـركت در  درج شده است و الزم اسـت داوطلبـان بـه هنگـام     

قبـولي اصـل   صـورت   و همچنـين در  مرحله ارزيابي تخصصـي 
اه سـاير مـدارك   مدركي كه نشانگر اين معدل باشد را بـه همـر  

بديهي است . محل قبولي خود ارائه نمايند مؤسسهنامي، به  ثبت
خواهـد  مطابق ضوابط و مقررات قانوني اقـدام  در غير اينصورت 

  .دش
پس از بررسي كارنامـه نتـايج اوليـه در صـورتي كـه       داوطلبان -2

اعالم شده در كارنامه، معـدل واقعـي آنـان     هاي يا معدل معدل
و يـا اينكـه مطـابق ضـوابط ذيـل معـدل خـود را اعـالم         شد بان

به سـايت سـازمان   در زمان انتخاب رشته الزم است اند،  ننموده
ه دومعدل خود اقدام نمـ  اصالحمراجعه و طبق ضوابط نسبت به 

 ارزيـابي تخصصـي  مرحله و مستندات مربوط به آن را در زمان 
  .هاي مربوط به همراه داشته باشند در دانشگاه

آن دسته از داوطلباني كه به هنگام پرينت كارت ورود بـه   :1 تبصره
، نسبت به اصالح معدل هاي كتبي پس از آن و يا درخواست جلسه

اند، همان معدل اصالح شده در ايـن كارنامـه درج    خود اقدام نموده
  .شده است

كـه   ارشد  سال آخر دوره كارشناسيبراي دانشجويان  :2تبصره 
التحصيل خواهند شد، ميـانگين   فارغ 31/6/1395حداكثر تا تاريخ 

درج  30/11/1394واحدهاي گذرانيده شده اعالمي آنان تـا تـاريخ   
به اين دسته از داوطلبـان در اطالعيـه پرينـت كـارت،     ( .شده است

آخـرين وضـعيت معـدل خـود را تـا      بايست  تأكيد شده بود كه مي
پرينت كـارت شـركت در آزمـون درج    در هنگام  30/11/94تاريخ 

  ).نمايند 
بـا  ، پيوسـته  ارشـد   التحصيالن دوره كارشناسي فارغبراي  :3تبصره 

باشـند،   توجه به اينكه اينگونه داوطلبان، فاقد معدل كارشناسي مي
  .اعالمي آنان درج شده است مقطع كارشناسي ارشد معدلمنحصراً 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  فصل اول  3صفحه   ليات، شرايط و ضوابطك

نمايد كه به هنگام قبـولي در ايـن آزمـون،     مجدداً يادآوري مي -3
شدگان عيناً اصل مدركي را كه در آن معدل  الزم است پذيرفته

مندرج در اين كارنامه را تأييد نمايـد بـه همـراه سـاير مـدارك      
در صـورتي  (نماينـد  نامي به مؤسسه محل قبولي خود ارائه  ثبت

شتباه بودن، بعد از دريافـت  كه داوطلب معدل خود را به دليل ا
بـديهي اسـت در غيـر    ). كارنامه نتايج اوليه اصالح نكرده باشـد 

اينصورت به عنوان داوطلب داراي مغايرت معدل شناخته شـده  
  .خواهد شد با آنان رفتارمقررات ضوابط و و مطابق 

  اطالعات رشته امتحاني )ز -2
 امتحـاني و نـام دروس  در ايـن رديـف،    :نمرات اكتسابي -1رديف 

 شـده   درج )-33/33 و 100(ه فاصـل  درنمرات اكتسـابي داوطلـب   
 . است
و   گرديـده   درج  درصدي  صورت هب  هر درس  خام  هاي نمره :1  تبصره
چند درصـد از    داوطلب  كه  است  نشانگر آن  در هر درس  نمرات  اين
  هاي پاسخ  منفي  از كسر نمرات  را پس ) درس  يك(  آزمون  يك  نمره

اسـتعداد    ، در درس75  خـام   نمره مثالً.  است  آورده  دسته غلط، ب
 و  مثبت  نمرات  از محاسبه  پس  كهخواهد بود   معني  بدين تحصيلي

  در درس  داوطلـب   خـام   ، نمره شده  داده  هاي پاسخ از  حاصل  منفي
   .است  شده) 75( فتاد و پنجهمذكور 
 عدد صـفر   درس  در يك  داوطلب  خام  نمرهكه   در مواردي :2  تبصره

  نمـرات   از محاسـبه   پس  كه  است  آن  منزله  ، به است  شده  درج) 0(
در   داوطلب  خام  ، نمره شده  داده  هاي پاسخ از  حاصل  منفي و  مثبت
    .است  شده) 0( مذكور صفر  درس
  درس  يك  االتؤاز س  يك  هيچ  به  داوطلب  كه  مواردي در :3  تبصره
  درج »سـفيد «  مـذكور كلمـه    درس  باشـد، در مقابـل    نـداده   پاسخ
   .دوش مي

  صـورت  هب  درس  در يك  داوطلب  خام  نمره  كه  در مواردي: 4  تبصره
  از محاسـبه   پـس   كـه   اسـت   آن  منزلـه   ، به گرديده  درج  عدد منفي

  خـام   ، نمـره  شـده   داده  هـاي  پاسـخ  از  حاصل  و منفي  مثبت  نمرات
  .است  شده  مذكور منفي  در درس  داوطلب

در اين رديف، شماره داوطلب در رشته  :شماره داوطلب -2رديف 
  .شود مي  درج امتحاني

در اين رديف، نام گروه آزمايشي كـه   :نام گروه آزمايشي -3رديف 
 .شود مي  درجداوطلب در آن شركت نموده است، 

كـد رشـته امتحـاني    در ايـن رديـف،    :امتحانيكد رشته  -4رديف 
 .  شود مي  درجداوطلب 

در ايـن رديـف، نـام رشـته امتحـاني       :نام رشته امتحاني -5رديف 
  . شود مي  درجداوطلب 
  :مجاز به انتخاب رشتهوضعيت 

در سـتون    مجاز بـه انتخـاب رشـته،    در اين قسمت براي داوطلبان
داوطلبـان غيرمجـاز كلمـه    و بـراي  » باشـيد  مـي «وضعيت مجاز 

   .درج شده است» نيستيد«
  :وضعيت علمي داوطلب

نتيجـه آزمـون برگـزار شـده در       بر اساسعلمي داوطلبان  يتوضع
مفهوم  . است  شده  مشخص  جدول  اين در، سهميه و رشته امتحاني

  :گردد به شرح زير اعالم مي مذكورجدول مندرجات هر يك از 
ميانگين از   است  عبارتنهايي تراز نمره كل  : نهايي تراز كل نمره -

زبان (ضرايب دروس امتحاني وزني نمرات خام تراز شده با توجه به 
و دروس  1، اســتعداد تحصــيلي بــا ضــريب 1عمــومي بــا ضــريب 
  .)4اختصاصي با ضريب 

  رشته  كنندگان شركت   بين در  داوطلب  رتبهدر اين ستون،  : رتبه -
درج  )نهـايي   تـراز  كـل   نمـره   بر اسـاس (مربوط   سهميه و  امتحاني

  .شود مي

   :تحصيل  محل اينترنتي  انتخاب )ح 
هـاي تحصـيلي،    نصـاب در كدرشـته محـل    به منظور تعيـين حـد  

انتخـاب  . ضروري است داوطلبان اقـدام بـه انتخـاب رشـته نماينـد     
  بـر اسـاس    مختلـف   آموزشـي   هاي در گروه تحصيل  محل اينترنتي

 :گيرد مي  انجامزير   نكات
 ، منحصراً دفترچه  اين  همراه  به  تحصيلي  هاي رشته انتخاب  فرم -1

ــازمان   ــن سـ ــي ايـ ــاه اينترنتـ ــق پايگـ ــاني از طريـ ــه نشـ  :بـ
www.sanjesh.org الزم  داوطلبـان لـذا   .شـود  مي  داده قرار  

هـاي   انتخـاب رشـته  راهنمـاي   دفترچـه   دقيـق   مطالعه با  است
 مـورد   يهـا  محـل   كدرشـته  انتخـاب   به  نسبت، تحصيلي آزمون

هـا و   دانشـگاه ، نوبـت دوم روزانـه،  (موجـود  هـاي   دوره از  عالقه
، پـرديس  آموزش عالي غيرانتفاعي، مراكـز پيـام نـور    مؤسسات

) پنجـاه ( 50 تـا  حـداكثر  )بورس اعـزام بـه خـارج   و  خودگردان
 ، منـدي  عالقـه   ترتيب به و اقدام در صورت وجود محل  كدرشته

  .نمايند  درج ،اينترنتي رشته  انتخاب  فرم در
داوطلبان دقت نمايند با توجـه بـه تنـوع دوره     :تذكر خيلي مهم* 

در انتخـاب رشـته، در زمـان     زايش دقتفمنظور اتحصيلي و به 
هـا   هاي انتخابي پس از درج كدرشته محل نمايش عناوين رشته

هاي روزانه  هاي انتخاب شده دوره در سايت اينترنتي، كليه رشته
، »قرمـز «هـاي نوبـت دوم بـه رنـگ      ، دوره»مشـكي «به رنـگ  

هاي غيرانتفاعي به رنگ  ، دوره»آبي«هاي پيام نور به رنگ  دوره
هـا بـه    مربوط به پرديس خودگردان دانشـگاه  هاي رشته ،»سبز«

بـه  بورس اعزام به خـارج  مربوط به  هاي رشتهو » نارنجي«رنگ 
 .نمايش داده خواهد شد» اي قهوه«رنگ 

از طريـق  اينترنتـي خـود را     رشته  فرم انتخاب بايد  داوطلب هر -2
مطـابق  ( شـده   اعـالم   زمـاني   برنامـه   بر اسـاس سايت سازمان، 

اينترنتــي ســايت  هــاي منــدرج در پيــك ســنجش و اطالعيــه
 بـديهي  .تكميـل نمايـد   21/1/1395حداكثر تا تاريخ  )سازمان
 15 كـد پيگيـري   ،صورت انجام صحيح انتخاب رشـته  است در

طريق سـايت در اختيـار    ازبه عنوان رسيد انتخاب رشته ي قمر
داوطلـب   و بـوده گيرد كه نشانگر مراحل طي شده  مي وي قرار

فرم تكميل  از الزم است( نگهداري نمايد ورا يادداشت آن  دباي
چنانچه داوطلبان بـه هـر    ضمناً .)پرينت تهيه نمائيد شده خود

نشـده باشـند،    رقمـي  15كـد پيگيـري   دليل موفق به دريافت 
و بـه عبـارت    نشـده انتخاب رشته آنان در سايت سازمان ثبـت  

دسـته از داوطلبـان انجـام     يند انتخاب رشته براي اينآديگر فر
   .نشده است

  پزشـكي   گـروه  هـاي  رشته در  تحصيلي  مدرك  دارنده  داوطلبان -3
  ،آزمـون   ايـن  در  كننـده  شركت)  التحصيالن و فارغ  دانشجويان(

  داشته  توجه اينترنتي  رشته  انتخاب  فرم  تكميل  به  از اقدام  قبل
،  بهداشـت   وزارت  بـه   تعهد خدمت  لحاظ طرح از بايد  كه باشند
براي   و منعي  خود را مشخص  وضعيت  پزشكي  و آموزش  درمان

  آن  عواقـب   در غيـر اينصـورت  . باشـند   نداشـته ادامه تحصـيل  
 . خواهد بود  داوطلب  شخص  عهده  به

ي كه فرد متعهـد  هاي در رشته  تحصيلي  مدرك  دارنده  داوطلبان -4
از قبيـل  (باشـد   مـي ... در وزارتخانه يـا ارگـان و يـا    به خدمت 

  د،ننمـوده باشـ   شركتآزمون   در اين و  ) ....هاي دبيري و  رشته
  توجـه  ،اينترنتـي   رشـته   انتخـاب   فـرم   تكميـل   به  از اقدام  قبل

خانـه و يـا   وزارت  بـه   بايد از لحاظ تعهد خدمت  باشند كه  داشته
 در  اسـت   بديهي. نمايند  خود را مشخص  وضعيت ارگان مربوط

  .خواهد بود  داوطلب  شخص  عهده  به  آن  عواقب  اينصورت غير

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  فصل اول  4صفحه   ليات، شرايط و ضوابطك

دانشجويان اخراجي آموزشي دوره دكتري منعي بـراي شـركت    -5
در آزمون نداشته و در صورت قبـولي، ادامـه تحصـيل آنـان در     

ه صـرفاً  رشته مورد عالقه بالمانع خواهد بود؛ مشروط بـر اينكـ  
  .مند شوند آموزش رايگان بهره يك بار از تحصيالت

شـود در تكميـل    توصيه ميمجاز به انتخاب رشته به داوطلبان  -6
چنانچه داوطلبي پـس از   .اين فرم نهايت دقت را به عمل آورند

رقمي، تمايـل   15تكميل فرم انتخاب رشته و اخذ كد پيگيري 
تـا  را داشته باشـد، حـداكثر   به ويرايش فرم انتخاب رشته خود 

از طريـق   توانـد  مـي ) 21/1/95(پايان زمان مقرر انتخاب رشته 
رشـته   سايت اينترنتي سازمان، نسبت به ويرايش فرم انتخـاب 

هـاي ارسـالي در    بديهي است بـه درخواسـت   .خود اقدام نمايد
  .ترتيب اثر داده نخواهد شدخصوص تغيير فرم انتخاب رشته، 

  :هاي تحصيلي انتخاب رشتهاينترنتي فرم  )ط
حـيط برنامـه   به هنگـام ورود بـه م  مجاز به انتخاب رشته داوطلبان 

خصـوص معـدل    اطالعـات اعـالم شـده در   ، اينترنتي انتخاب رشته
يـا  سسه محل تحصـيل  ؤدوره كارشناسي و كارشناسي ارشد، نام م

 و سهميه مربـي  كارشناسي ارشددوره كارشناسي و التحصيلي  فارغ
كـه بنـد مربـوط را در تقاضـانامه عالمتگـذاري كـرده        صورتي در(

مذكور توسط كه اطالعات  صورتي ، درنمايند را مشاهده مي) باشند
آنهـا اجـازه انتخـاب رشـته داده     به  ،مورد تأييد قرار گيرد داوطلب

داوطلـب   ،تأييـد نباشـد  كه اين اطالعات مورد  ، در صورتيشود مي
بايست نسبت به ويرايش و اصالح مـورد يـا مـوارد مغـايرت در      مي

بديهي . وده و سپس وارد مرحله انتخاب رشته گرددسايت اقدام نم
عمداً يـا سـهواً    را قيحقاي  داوطلب  كه شود  مشخص  زمان هراست 
كـه   ...) و   تحصيل  حين ، شدن پذيرفته(  مرحله هر در ، نموده  كتمان
حـق   و شـد  خواهـد   محـروم  بعد  سال  آزمون و  اين آزمون ازباشد، 

كـه   صـورتي  ضـمناً در  .گـردد  هرگونه اعتراضـي از وي سـلب مـي   
يـك از مـوارد فـوق اقـدام      داوطلب نسبت به اصالح يا ويرايش هر

به  ،ارزيابي تخصصيدر مرحله  بايست مستندات مربوط را نمود مي
  .ذيربط ارائه نمايد سسه آموزش عاليؤدانشگاه يا م

هاي تحصيلي اينترنتي در پايگـاه اينترنتـي ايـن     فرم انتخاب رشته
در جلسـه آزمـون شـركت    سازمان منحصراًً بـراي داوطلبـاني كـه    

لذا داوطلبان الزم اسـت بـراي ورود   باشد،  اند، قابل رؤيت مي نموده
  :روش ورود اطالعات دواز به سايت انتخاب رشته 

  .نام ثبتگيري پيكدو  شماره پرونده -1
نسـبت بـه ثبـت     ،كـد ملـي   وشماره پرونده، شماره داوطلـب   -2

  .ي انتخابي و تكميل فرم مذكور، اقدام نمايندها محل كدرشته
بينـي   سيستم انتخاب رشـته كـه تـا حـدودي، هوشـمند پـيش       در

در زمان انتخاب  در حد امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان ،گرديده
اعـالم  : عنـوان مثـال    به( شود ه ميداد رشته اينترنتي به آنان تذكر

محلي كه داوطلـب در آزمـون آن شـركت     كدرشتهخطاي انتخاب 
، لذا الزم است داوطلبان اين مورد را نيز در نظر داشته )نكرده باشد

بديهي است چنانچه داوطلبي نسبت به رفع خطاهـاي داده  . باشند
بـه  سيسـتم   شده اقدام ننمايد، انتخاب رشته وي كامل نگرديـده و 

انتخاب رشـته   عنوان رسيد  هب ،يقمر 15 پيگيري كداين داوطلب 
  .ددانخواهد 

  :نكاتي راجع به مرحله ارزيابي تخصصي) ي
هاي دكتـري چگـونگي تشـكيل پرونـده      مؤسسات مجري دوره -1

متقاضيان، زمان و مكان برگزاري آزمون، نحوه مصـاحبه علمـي   
پايگـاه اطـالع رسـاني    يا برگزاري آزمون تخصصـي را از طريـق   
  .مؤسسه به داوطلبان اعالم خواهند نمود

در صورت نياز و همچنين تشخيص مؤسسه مبني بر برگـزاري   -2
از طريق پايگـاه  آزمون تخصصي، مواد آزمون و ضرايب امتحاني 

  .اطالع رساني مؤسسه به اطالع داوطلبان خواهد رسيد
هـر داوطلـب   در مؤسسـه بـراي   ) ارزيابي تخصصي(مرحله دوم  -3

شود و عدم مراجعه داوطلبان در مرحلـه   صرفاً يك بار انجام مي
دوم، به منزله انصراف آنان تلقي شده و برگزاري مجدد براي آن 

انــد،  دســته از داوطلبــاني كــه در ايــن مرحلــه شــركت ننمــوده
   .پذير نخواهد بود امكان

   :مهمو نكات  اتتذكر) ك
گرايش و انتقال دانشجويان در  نظر به اينكه تغيير رشته، تغيير -1

گردد  كيد ميأبه داوطلبان ت پذير نبوده، لذا امكان دكتريمقطع 
هـا بـراي درخواسـت پـذيرش و      در خصوص مراجعه به دانشگاه

  .دقت الزم را بعمل آورند ،ارزيابي تخصصيمرحله انجام 
هـاي   گردد قبل از اقدام به انتخاب رشته به داوطلبان توصيه مي -2

ي انتخـابي خـود را بـه    هـا  محل كد رشتهتحصيلي در اينترنت، 
 ايـن دفترچـه   92صـفحه  نمونه مندرج در فرم ترتيب عالقه در 

و سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت درج 
بـه هنگـام انتخـاب رشـته در      بـراي داوطلبـان  ( ترزمان كوتـاه 

نسـبت  و خطاي كمتـري  ) اينترنت محدوديت زماني وجود دارد
   .هاي تحصيلي خود اقدام نمايند شتهبه تكميل فرم انتخاب ر

ــه اســتناد نامــه شــماره  -3 دفتــر  24/1/94مــورخ  7414/21/2ب
 دارندگانريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  برنامه

ــري تخصصــي   ــدرك تحصــيلي دكت ــه  ) Ph.D(م ــه ب ــا توج ب
محدوديت ظرفيت پذيرش در ايـن آزمـون، مجـاز بـه شـركت      

  .باشند مجدد در آزمون ورودي دوره دكتري نمي
مرحلـه ارزيـابي   نظر به اينكـه پـذيرش نهـايي براسـاس نمـره       -4

هــاي عمــومي صــورت  صــالحيت  و نتيجــه بررســي تخصصــي
بـر اسـاس حدنصـاب    كـه   يداوطلبـان  آن دسته ازلذا  ،گيرد مي

هـا مراجعـه    ها و مؤسسات بـه آن دانشـگاه   تعيين شده دانشگاه
، واجد شرايط هر يك از ارزيابي تخصصي هنموده و پس از مرحل

از تـاريخ  الزم اسـت  گيرنـد،   قـرار مـي  هـا و مؤسسـات    دانشگاه
هـاي   براي انجـام بررسـي صـالحيت    28/5/95لغايت  12/5/95

 )هـزار  نـود ويست و د( 000/290مبلغ  نسبت به واريز ،عمومي
 عمل نمودهريال از طريق پرداخت الكترونيك در سايت سازمان 

هـاي   و سپس نسبت به تكميل فرم مشخصات بررسي صالحيت
اقدام و آن را  سازمان اطالع رساني اين سايت مندرج درعمومي 

ي گيـر پياز طريق سيستم اينترنتي بـه سـازمان ارسـال و كـد     
بديهي است داوطلبـاني كـه در ايـن     .دنمربوط را دريافت نماي
  .حل گزينش نهايي حذف خواهند شدامر از ،خصوص اقدام نكنند

شــدگان نهــايي آزمــون ورودي دوره  مطــابق ضــوابط، پذيرفتــه -5
اعـم از پـذيرش شـهريورماه يـا     ( 1394سال » Ph.D«دكتري 

نام و شـركت در آزمـون    مجاز به ثبت، )مرحله تكميل ظرفيت
  . اند نبوده 1395ورودي دوره دكتري سال 

شــدگان نهــايي آزمــون ورودي دوره  مطــابق ضــوابط، پذيرفتــه -6
نـام و شـركت در    مجاز به ثبـت ، 1395سال » Ph.D«دكتري 

لـذا بـه    .نخواهند بـود  1396آزمون ورودي دوره دكتري سال 
و مراجعــه بــه شــود در انتخــاب رشــته  داوطلبـان توصــيه مــي 

ها و مؤسسات آموزش عالي براي انجام مرحله ارزيـابي   دانشگاه
  .دقت الزم را بعمل آورندتخصصي، 

دانشجويان اخراجي، انصرافي، ترك تحصيل تـا پايـان خـدمت     -7
دوره ضرورت مجاز به شركت در آزمون و تحصيل در دانشـگاه  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  فصل اول  5صفحه   ليات، شرايط و ضوابطك

 5حـداكثر   ،دوره دكتـري تحصـيلي  سقف سـنوات   .ندباش نمي
وياني كه طي اين مدت موفق بـه اتمـام   جباشد و دانش سال مي

  .تحصيل نشوند، شرايط ادامه تحصيل را از دست خواهند داد
مجاز بـه شـركت   در دوره دكتري دانشجويان شاغل به تحصيل  -8

ر صورت انصـراف  انشجويان مرد ددر آزمون مجدد نيستند و د
از تحصيل در دانشگاه، چهار ماه فرصت دارند بـراي رسـيدگي   
 .به وضعيت مشموليت، خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايند

سربازان در حال انجام خدمت، مجاز بـه تحصـيل همزمـان بـا      -9
انجام خـدمت دوره ضـرورت نيسـتند و در صـورت قبـولي در      
ــت    ــورداري از معافي ــراي برخ ــت، ب ــتن غيب ــگاه و نداش  دانش

 .تحصيلي، از خدمت ترخيص خواهند شد
مشموالن غايب به هيچ وجه حـق شـركت در ايـن آزمـون را      -10

نداشته و در صورت شركت و قبولي، مجوز تحصيل براي آنـان  
نـام از آنهـا    ها نيـز مجـاز بـه ثبـت     صادر نخواهد شد و دانشگاه

  .باشند نمي
 يـا   نمـوده   را كتمان  حقايق  ،داوطلب  شود كه  مشخص  هر موقع -11

باشد،  نمي  دفترچه  در اين  از شرايط و ضوابط مندرج  واجد يكي
،  در آزمـون   شـركت  ، نـام  ثبـت (  از آزمـون   اي در هر مرحله

  .خواهد شد  محروم...)  و  دانشگاه در  تحصيل  ، حين شدن پذيرفته
 غيـر  هاي هاي دوره محل رشتهكد نهايي شدگان از كليه پذيرفته -12

ها  دانشگاه، نور يامدانشگاه پ، نوبت دومهاي  دوره :روزانه شامل
هـا و   دانشـگاه  در خودگردان  پرديسو  يرانتفاعيو مؤسسات غ

داوطلبان جهت . اخذ خواهد شدشهريه  ،آموزش عالي مؤسسات
هـاي   پايگـاه هـاي مختلـف بـه     اطالع از ميزان شـهريه دوره 

ها و مراكز آمـوزش عـالي مـورد نظـر      دانشگاه رساني اطالع
  .مراجعه نمايند

  : بورسيههاي  رشتهو ضوابط شرايط ) ل
بورسـيه   هـا،  وزارتخانـه   اعزام به خارج، بورسـيه  بورس  متقاضيان
 در هر  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  يا مؤسسات ها و سازمان

 شـرايط   بـر دارا بـودن    عـالوه  بايد،  تحصيلي  هاي از كدرشته  يك
نـام   ثبـت   راهنمـاي هاي  دفترچه در  مندرج  اختصاصي و  عمومي

 و) 2شــماره (و دفترچــه راهنمــاي انتخــاب رشــته  )1 شــماره(
، واجـد   مرحله ارزيابي تخصصـي   نمره  احراز حد نصابهمچنين 

  ارگـان  و يـا   سـازمان  يـا  و  وزارتخانه  ضوابط اختصاصيو  شرايط
نيـز    شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  سسهؤو يا م  هندهد  بورس
  .باشند

  :شرايط اختصاصي داوطلبان ويژه بورس خارج از كشور) ل-1
هــاي دروس كارشناســي و  نمــره) معــدل(حــداقل ميــانگين  -1

تـراز شـده و    17و  15كارشناسي ارشد ناپيوسته به ترتيـب  
 17اي  حرفـه هاي كارشناسي ارشد پيوسته و يا دكتري  دوره

  .تراز شده
  .سال 30حداكثر سن داوطلبان در زمان تقاضا  -2

حداكثر سن داوطلبان حسب موارد، با توجـه بـه شـروط     :تبصره
  .تواند افزايش يابد زير مي

و % 25فرزنـدان و همسـران شـهدا، جانبـازان     (ايثارگران  -1-2
ــدان و   ــان و فرزن ــان، آزادگ ــدان و همســران آن ــاالتر و فرزن ب

  .سال 33حداكثر سن ) آنان همسران
عضـو هيـأت    )رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي(مربيان  -2-2

  .سال 33علمي واجد شرايط، حداكثر سن 

  :نحوه پذيرش بورس و اعزام) ل-2
سـال  ) نيمه متمركـز (شركت در آزمون ورودي دوره دكتري  -1

و كســب حدنصــاب اعــالم شــده توســط دانشــگاه يــا  1395
  .بورسيهمؤسسه پذيرنده 

هـا و   انجام مصاحبه علمـي و ارزيـابي تخصصـي در دانشـگاه     -2
  .مراكز آموزش عالي كشور داراي سهميه

هـاي بـورس خـارج     دانشگاه پس از مصاحبه علمي، سـهميه  -3
  .كند خود را انتخاب و به شوراي مركزي بورس اعالم مي

واصله از طـرف  ) گزارش(يج پس از ارزيابي نهايي و تأييد نتا -4
ها توسط شوراي مركزي بـورس، نتـايج بـه سـازمان      نشگاهدا

  .شود سنجش آموزش كشور اعالم مي
سازمان سنجش آموزش كشور نتايج را بصورت رسمي اعالم  -5

  .كند مي
رشته، گرايش و كشور مورد اعزام به تشخيص دانشگاه داراي  -6

ســهميه و همــاهنگي اداره كــل بــورس و اعــزام دانشــجويان 
  .خواهد بود

هاي بـورس خـارج از كشـور بـر اسـاس سـهميه هـر         قبولي -7
باشد و نظارت و تأييد در اخذ پـذيرش، وضـعيت    دانشگاه مي

  .باشد تحصيلي به عهده دانشگاه داراي سهميه مي
شـهريور مـاه    31پذيرفته شدگان اعزام بايستي حـداكثر تـا    -8

، نسبت به اخذ حدنصاب نمـره زبـان، پـذيرش از    1396سال 
تأييد داراي سهميه و اداره كل بـورس و اعـزام    دانشگاه مورد

دانشجويان، سپردن وثيقـه بـه دانشـگاه يـاد شـده، دريافـت       
بـديهي اسـت پـس از    . رواديد و ساير موارد اعزام اقدام كنند

  .شود تلقي مي) كان لم يكن(اتمام زمان مذكور، قبولي فرد 
 هـاي  حداقل كسب نمره زبان براي اعزام داوطلبان رشـته  :تبصره

، MSRT=55:  فنــي و مهندســي، كشــاورزي و علــوم پايــه
و يا معـادل آن   MSRT=60  :هاي علوم انساني و هنر رشته

تعيــين  IELTSو  TOLIMO ،TOEFL :هــاي در آزمــون
داوطلبان بايد توجه داشته باشـند كـه افـزون بـر     . شده است

قبـولي و    در صورتي كه دانشگاه پذيرش دهنده،  نمره مذكور،
زمون زبان خاصي را مالك پـذيرش خـود قـرار    كسب نمره آ

داوطلـب موظـف اسـت آن شـرط را تـا قبـل از اعـزام        دهد، 
  .برآورده كند

پذيرش از دانشگاه خـارج، انتخـاب اسـتاد راهنمـاي خـارج،       -9
يكـي از اعضـاي   (موضوع رساله دكتري و استاد ناظر داخلي 

هيــأت علمــي دانشــگاه داراي ســهميه مــرتبط بــا تخصــص 
پـس از تأييـد دانشـگاه داراي سـهميه و بـا      ) شـده پذيرفته 

  .شود هماهنگي اداره كل بورس و اعزام دانشجويان انجام مي
با توجه به كشور محل تحصـيل و بـر اسـاس     ميزان وثيقه -10

  .گردد مصوبات شوراي مركزي بورس تعيين مي
قانون اعزام دانشجو بـه خـارج از    3طبق قانون اصالح ماده  -11

  .باشد شرايط مساوي اولويت با داوطلبان متأهل ميكشور در 
هاي كارشناسي ارشد  دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره -12

ــاري       ــال ج ــاه س ــهريور م ــان ش ــا پاي ــد ت ) 31/6/95(باي
  .التحصيل شوند فارغ

عدم مراجعه داوطلبان واجد شرايط جهت تشـكيل پرونـده    -13
شهريور ماه سـال  به اداره كل بورس و اعزام دانشجو تا پايان 

  .باشد به منزله انصراف مي) 31/6/95(جاري 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  فصل اول  6صفحه   ليات، شرايط و ضوابطك

  :ساير شرايط) ل-3
  .امكان تبديل بورس خارج به داخل وجود ندارد -1
اعزام داوطلبان يا مربيان آموزشي و پژوهشي واجـد شـرايط    -2

هـاي اجرايـي    كه محل خدمت آتي آنـان در سـاير دسـتگاه   
هـا   هزينـه % 100دولتي و غيردولتي است مشروط به تقبـل  

نامـه رسـمي از سـاير     توسط دستگاه مربوط و ارائه موافقـت 
قـانون   61هاي اجرايي، با مطمح نظر قرار دادن ماده  دستگاه

  .مديريت خدمات كشوري ميسر خواهد بود
و ) معــدل(مســؤوليت هرگونــه مغــايرت در ميــانگين دروس  -3

اطالعات و مدارك مورد نظـر، متوجـه متقاضـي اسـت و در     
اثبات تخلف، در هر يك از مراحل اعم از طي فراينـد  صورت 

 بورس، حين تحصيل يا پس از پايان تحصيالت، پذيرش فرد
  .هاي مترتب بر آن را بپردازد شود و بايد هزينه ابطال مي

اعطاي بورس تحصيلي و مزايـاي ناشـي از آن صـرفاً امتيـاز      -4
اعطايي از سوي سازمان امور دانشجويان اسـت و در صـورت   

  .جود اعتبار قابل پرداخت خواهد بودو
  
   مهم  هاي توصيهنكات و ) م
هـاي شـيوه پـژوهش محـور      داوطلباني كه متقاضي رشته) 1

باشند، الزم است با مطالعه شرايط و ضوابط اعالم شـده   مي
همين دفترچه راهنما، از شـرايط ايـن    1صفحه » ب«در بند 

  .شيوه آموزشي آگاهي يابند
  
آموزش عالي وزارت  شوراي گسترش 556مصوبه بر اساس ) 2

، الزم است متقاضـيان تحصـيل در   علوم، تحقيقات و فناوري
كد (از رشته امتحاني الهيات  رشته مدرسي معارف اسالمي 

تـا   2-1(يكي از مدارك تحصيلي بندهاي ، داراي )2113
  :آن باشند  و تبصره 2-6ذيل و همچنين شرايط بند ) 5-2

  
  .كارشناسي ارشد مدرسي معارف اسالميداراي دانشنامه ) 1-2
  .داراي مدرك سطح سه حوزه علميه) 2-2
مـورد  ) مرتبـه مربـي  (داراي گواهي خبرگان بدون مدرك ) 3-2

  .صالح تأييد مراجع ذي
اعضاي هيأت علمـي  (مربيان رسمي گروه معارف اسالمي ) 4-2

بـا تأييـد معاونـت    ) گروه معارف اسالمي در مرتبه مربـي 
  .ساتيد و مبلغان، اامور دفاتر

حوزويان داراي گواهي اتمـام كفـايتين همـراه بـا مـدرك      ) 5-2
كارشناسي ارشد مـورد تأييـد وزارت علـوم، تحقيقـات و     

گانـه دروس معـارف    هاي پـنج  فنĤوري همخوان با گرايش
  .اسالمي به تشخيص گروه آموزشي مربوطه

  .سال 40حداكثر سن ) 6-2
هاي معـارف اسـالمي و    گروهاعضاي رسمي هيأت علمي  :تبصره

هاي معارف اسـالمي بـه شـرط     التدريس گروه اساتيد حق
ساله از معاونت امـور دفـاتر،    3داشتن گواهينامه تدريس 

تـرم گذشـته    2مشـروط بـر اينكـه در    (اساتيد و مبلغان 
نسبت به شرط مذكور، مستثني ) اند تدريس مجاز داشته

  .باشند مي

  
 ارزيـابي  مرحلـه  براي اين رشته داوطلباني كه در  :متذكر مه

الزم  انـد،  هاي پذيرنده مراجعه نموده به دانشگاهتخصصي 
از پــذيرش آنهــا از ســوي     پــس از اطمينــان   اســت 
ها  و تحويل فرم تعهد به اين دانشگاههاي مربوط  دانشگاه

نسبت به تكميل فرم  20/5/95لغايت  12/5/95از تاريخ 
و  www.Asatid.org: مشخصات فـردي در سـايت  

ارسال مدارك درخواستي به نهاد نمايندگي مقام معظـم  
 بـديهي اسـت عـدم   . ها اقدام نماينـد  رهبري در دانشگاه

نام در اين سامانه به منزله انصراف از تحصيل در اين  ثبت
  .گردد رشته تلقي مي

  
، براي )ع(اوطلبان متقاضي تحصيل در دانشگاه امام صادقد) 3

ايـن دانشـگاه، بـه    تحصيل در اطالع از شرايط و ضوابط 
راهنمـا   همـين دفترچـه   85مندرج در صـفحه  توضيحات 

   .مراجعه نمايند
  
كاركنان شاغل رسمي در نيروي انتظـامي جمهـوري   براي ) 4

در دانشگاه علوم انتظامي به منظور تحصيل اسالمي ايران، 
شـرايط اختصاصـي اعالمـي در دفترچـه      داشـتن امين، 

، كه در اختيـار  مذكوردانشگاه سوي اختصاصي صادره از 
  .باشد الزامي مي آنان قرار گرفته است

  
اوطلبان پس از تكميل فرم انتخاب رشـته و  شود د مي  توصيه) 5

هاي  اولويتدريافت رسيد انتخاب رشته يك نسخه پرينت از 
  .انتخابي تهيه و نزد خود نگهداري نمايند

  
نامـه   هفتـه (  سـنجش   پيك نشريه  طريق از  تغييري  هرگونه) 6

، سـايت سـازمان   ) سـنجش   سازمان  رساني اطالع و  خبري
 اعالم  گروهي هاي رسانه طريق از  لزوم صورت در وسنجش 

  .شد خواهد 
  
سـؤاالت خـود را از   نـد  توان ميداوطلبان   لزوم  صورت در) 7 

سـازمان  ) غيرحضوري(طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي 
 : تلفـن  شـماره  بـا مطرح نمـوده و يـا در سـاعت اداري    

  آمـوزش   سنجش  سازمان  روابط عمومي با 42163-021
 .نمايند  حاصل  تماس كشور

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  7 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
 هاي گروه آزمايشي علوم انساني كدرشته محل -1جدول شماره 

 علوم جغرافيايي - 2101

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه   رشته تحصيلي نام گرايش نام نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
مديريت محيطي 1 -  ومورفولوژيئپذيرش با عنوان ژ خارج به اعزام بورس 1001  دانشگاه تهران  ژئومورفولوژي

 سنجش از دور 1 - پذيرش با عنوان سنجش از راه دور
سنجش از دور و سامانه 

خارج به اعزام بورس 1002  دانشگاه اصفهان  اطالعات جغرافيايي

 سنجش از دور GIS - 1پذيرش با عنوان سنجش از دور و 
سنجش از دور و سامانه 

خارج به اعزام بورس 1003  دانشگاه تهران  اطالعات جغرافيايي

 سنجش از دور 1 - پذيرش با عنوان سنجش از دور زمين شناختي
سنجش از دور و سامانه 

خارج به اعزام بورس 1004  دانشگاه شيراز  اطالعات جغرافيايي
روزانه 1005  دانشگاه تهران  جغرافياي سياسي سازمان سياسي فضا 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا

روزانه 1006  تهران -دانشگاه خوارزمي   جغرافياي سياسي سازمان سياسي فضا 4 - محل تحصيل تهران
- جنوب غرب آسيا 3 روزانه 1007  دانشگاه تربيت مدرس  جغرافياي سياسي
- شهري ريزي برنامهجغرافيا و  5 روزانه 1008  دانشگاه اصفهان
- شهري ريزي برنامهجغرافيا و  4 روزانه 1009  دانشگاه تبريز

شهري ريزي برنامهجغرافيا و  2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا روزانه 1010  دانشگاه تهران
شهري ريزي برنامهجغرافيا و  4 - محل تحصيل تهران روزانه 1011  تهران -دانشگاه خوارزمي 

- شهري ريزي برنامهجغرافيا و  2 روزانه 1012  دانشگاه زنجان
- شهري ريزي برنامهجغرافيا و  2 روزانه 1013  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- شهري ريزي برنامهجغرافيا و  6 روزانه 1014  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- شهري ريزي برنامهجغرافيا و  4 روزانه 1015  دانشگاه فردوسي مشهد
- شهري ريزي برنامهجغرافيا و  3 روزانه 1016  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- شهري ريزي برنامهجغرافيا و  1 روزانه 1017  دانشگاه يزد

 - 3 
فضايي كارآفريني  ريزي برنامه

 مناطق روستايي
 روزانه 1018  دانشگاه اصفهان روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 - 3 
فضايي كارآفريني  ريزي برنامه

 مناطق روستايي
 روزانه 1019  دانشگاه تبريز روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 - 4 
فضايي كارآفريني  ريزي برنامه

 مناطق روستايي
 روزانه 1020  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 - 3 
فضايي كارآفريني  ريزي برنامه

 مناطق روستايي
 روزانه 1021  دانشگاه فردوسي مشهد روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 - 3 
امايش كيفيت  ريزي برنامه

 محيطي مناطق روستايي
 روزانه 1022  تبريز دانشگاه روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 - 5 
امايش كيفيت  ريزي برنامه

 محيطي مناطق روستايي
 روزانه 1023  دانشگاه تربيت مدرس روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
امايش كيفيت  ريزي برنامه

 محيطي مناطق روستايي
 روزانه 1024  دانشگاه تهران روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 - 4 
امايش كيفيت  ريزي برنامه

 محيطي مناطق روستايي
 روزانه 1025  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 - 3 
امايش كيفيت  ريزي برنامه

 محيطي مناطق روستايي
 روزانه 1026  دانشگاه فردوسي مشهد روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 4 - محل تحصيل تهران
 نظام سياست گذاري در

 روستايي ريزي برنامه
 روزانه 1027  تهران -دانشگاه خوارزمي  روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

- مديريت محيطي 3 روزانه 1028  دانشگاه تبريز  ژئومورفولوژي
- مديريت محيطي 2 روزانه 1029  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   ژئومورفولوژي
- محيطيمديريت  3 روزانه 1030  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   ژئومورفولوژي
- مديريت محيطي 3 روزانه 1031  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   ژئومورفولوژي
- مديريت محيطي 2 روزانه 1032  دانشگاه فردوسي مشهد  ژئومورفولوژي
- روزانه 1033  دانشگاه تبريز  ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 3

روزانه 1034  دانشگاه تهران  ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
- روزانه 1035  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 2

روزانه 1036  تهران -خوارزمي دانشگاه   ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 4 - محل تحصيل تهران
- روزانه 1037  كرمانشاه -دانشگاه رازي   ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 2
- روزانه 1038  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 3
- روزانه 1039  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 3
- روزانه 1040  دانشگاه تبريز  آب و هواشناسي تغييرات آب و هوايي 2
- روزانه 1041  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   آب و هواشناسي تغييرات آب و هوايي 1
- روزانه 1042  دانشگاه زنجان  آب و هواشناسي تغييرات آب و هوايي 2
- روزانه 1043  خرم آباد - دانشگاه لرستان   هواشناسيآب و  تغييرات آب و هوايي 3
- روزانه 1044  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   آب و هواشناسي آب و هواشناسي كشاورزي 1
- روزانه 1045  دانشگاه تبريز  آب و هواشناسي اي ماهوارهآب و هواشناسي  2
- روزانه 1046  تربيت مدرسدانشگاه   آب و هواشناسي اي ماهوارهآب و هواشناسي  3
- روزانه 1047  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   آب و هواشناسي آب و هواشناسي شهري 2
- روزانه 1048  دانشگاه زنجان  آب و هواشناسي آب و هواشناسي شهري 1
- روزانه 1049  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   آب و هواشناسي آب و هواشناسي شهري 3
- روزانه 1050  دانشگاه اصفهان  آب و هواشناسي و هواشناسي سينوپتيكآب  3

روزانه 1051  دانشگاه تهران  آب و هواشناسي آب و هواشناسي سينوپتيك 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
روزانه 1052  تهران -دانشگاه خوارزمي   آب و هواشناسي آب و هواشناسي سينوپتيك 4 - محل تحصيل تهران

- روزانه 1053  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   آب و هواشناسي آب و هواشناسي سينوپتيك 3
- روزانه 1054  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   آب و هواشناسي آب و هواشناسي سينوپتيك 3
- روزانه 1055  دانشگاه تبريز  آب و هواشناسي مخاطرات آب و هوايي 2
- روزانه 1056  دانشگاه تربيت مدرس  هواشناسيآب و  مخاطرات آب و هوايي 3
- روزانه 1057  كرمانشاه -دانشگاه رازي   آب و هواشناسي مخاطرات آب و هوايي 2
- روزانه 1058  دانشگاه زنجان  آب و هواشناسي مخاطرات آب و هوايي 1
- روزانه 1059  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   آب و هواشناسي مخاطرات آب و هوايي 3
- روزانه 1060  دانشگاه يزد  آب و هواشناسي مخاطرات آب و هوايي 2

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  8 صفحه فصل دوم  
 

 علوم جغرافيايي -  2101  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 سنجش از دور 2 - 

سامانه سنجش از دور و 
 روزانه 1061  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   اطالعات جغرافيايي

 سامانه اطالعات جغرافيايي 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
سنجش از دور و سامانه 

 روزانه 1062  دانشگاه تهران  اطالعات جغرافيايي

 سامانه اطالعات جغرافيايي 1 - 
سنجش از دور و سامانه 

 روزانه 1063  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   اطالعات جغرافيايي
نوبت دوم 1064  دانشگاه تهران  جغرافياي سياسي سازمان سياسي فضا 1 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا

- جنوب غرب آسيا 1 نوبت دوم 1065  دانشگاه تربيت مدرس  جغرافياي سياسي
- شهري ريزي برنامهجغرافيا و  1 دوم نوبت 1066  دانشگاه اصفهان
- شهري ريزي برنامهجغرافيا و  3 نوبت دوم 1067  دانشگاه تبريز

شهري ريزي برنامهجغرافيا و  2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا نوبت دوم 1068  دانشگاه تهران
- شهري ريزي برنامهجغرافيا و  4 نوبت دوم 1069  دانشگاه فردوسي مشهد
- شهري ريزي برنامهجغرافيا و  1 نوبت دوم 1070  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- شهري ريزي برنامهجغرافيا و  1 نوبت دوم 1071  دانشگاه يزد

 - 1 
فضايي كارآفريني  ريزي برنامه

 مناطق روستايي
 نوبت دوم 1072  دانشگاه اصفهان روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 - 1 
فضايي كارآفريني  ريزي برنامه

 مناطق روستايي
 نوبت دوم 1073  دانشگاه تبريز روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 - 2 
فضايي كارآفريني  ريزي برنامه

 مناطق روستايي
 نوبت دوم 1074  دانشگاه فردوسي مشهد روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 - 1 
امايش كيفيت  ريزي برنامه

 محيطي مناطق روستايي
 نوبت دوم 1075  دانشگاه تبريز روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 - 1 
امايش كيفيت  ريزي برنامه

 محيطي مناطق روستايي
 نوبت دوم 1076  دانشگاه تربيت مدرس روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 1 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
امايش كيفيت  ريزي برنامه

 محيطي مناطق روستايي
 نوبت دوم 1077  دانشگاه تهران روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 - 2 
امايش كيفيت  ريزي برنامه

 محيطي مناطق روستايي
 نوبت دوم 1078  دانشگاه فردوسي مشهد روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

- مديريت محيطي 1 نوبت دوم 1079  دانشگاه تبريز  ژئومورفولوژي
- مديريت محيطي 2 نوبت دوم 1080  دانشگاه فردوسي مشهد  ژئومورفولوژي
- نوبت دوم 1081  دانشگاه تبريز  ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 1

نوبت دوم 1082  دانشگاه تهران  ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 1 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
- نوبت دوم 1083  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق   ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 1
- نوبت دوم 1084  دانشگاه تبريز  آب و هواشناسي تغييرات آب و هوايي 1
- نوبت دوم 1085  دانشگاه تبريز  آب و هواشناسي اي ماهوارهآب و هواشناسي  1
- نوبت دوم 1086  دانشگاه تربيت مدرس  آب و هواشناسي اي ماهوارهآب و هواشناسي  1
- نوبت دوم 1087  دانشگاه اصفهان  آب و هواشناسي آب و هواشناسي سينوپتيك 1

نوبت دوم 1088  دانشگاه تهران  آب و هواشناسي آب و هواشناسي سينوپتيك 1 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
- نوبت دوم 1089  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   آب و هواشناسي آب و هواشناسي سينوپتيك 1
- نوبت دوم 1090  دانشگاه تبريز  آب و هواشناسي مخاطرات آب و هوايي 1
- نوبت دوم 1091  دانشگاه تربيت مدرس  آب و هواشناسي مخاطرات آب و هوايي 1

 سامانه اطالعات جغرافيايي 1 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
سنجش از دور و سامانه 

 نوبت دوم 1092  دانشگاه تهران  اطالعات جغرافيايي

 شهري ريزي برنامهجغرافيا و   5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1093  تحصيالت تكميلي تهران

 - 5 
فضايي كارآفريني  ريزي برنامه

 مناطق روستايي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 پيام نور 1094  تحصيالت تكميلي تهران

 - 5 
امايش كيفيت  ريزي برنامه

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

 پيام نور 1095  تحصيالت تكميلي تهران

  جغرافياي سياسي سازمان سياسي فضا 2 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  وروديمحل تحصيل صرفا براي (كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 1096

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   جغرافياي سياسي سازمان سياسي فضا 7 - 
پرديس خودگردان 1097  )خودگردان كيش

پرديس خودگردان 1098  تهران -دانشگاه خوارزمي   جغرافياي سياسي سازمان سياسي فضا 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

 شهري ريزي برنامهجغرافيا و   7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 1099  )خودگردان كيش

 شهري ريزي برنامهجغرافيا و   2 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 1100

شهري ريزي برنامهجغرافيا و  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1101  تهران -دانشگاه خوارزمي 
شهري ريزي برنامهجغرافيا و  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1102  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

- شهري ريزي برنامهجغرافيا و  2 پرديس خودگردان 1103  دانشگاه فردوسي مشهد
- شهري ريزي برنامهجغرافيا و  1 پرديس خودگردان 1104  دانشگاه يزد

 - 7 
فضايي كارآفريني  ريزي برنامه

 مناطق روستايي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

خودگردان پرديس 1105  )خودگردان كيش

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فضايي كارآفريني  ريزي برنامه

 مناطق روستايي
پرديس خودگردان 1106  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
امايش كيفيت  ريزي برنامه

 محيطي مناطق روستايي
پرديس خودگردان 1107  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
 نظام سياست گذاري در

 روستايي ريزي برنامه
پرديس خودگردان 1108  تهران -دانشگاه خوارزمي  روستايي ريزي برنامهجغرافيا و 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   ژئومورفولوژي مديريت محيطي 7 - 
پرديس خودگردان 1109  )خودگردان كيش

مديريت محيطي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1110  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   ژئومورفولوژي
پرديس خودگردان 1111  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 1112  تهران -دانشگاه خوارزمي   ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  9 صفحه فصل دوم  
 

 علوم جغرافيايي -  2101  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  رشته تحصيلي نام نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   آب و هواشناسي آب و هواشناسي كشاورزي 7 - 

پرديس خودگردان 1113  )خودگردان كيش
پرديس خودگردان 1114  تهران -دانشگاه خوارزمي   هواشناسيآب و  آب و هواشناسي سينوپتيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

 علوم اقتصادي -  2102
علوم اقتصادي 1 -  پذيرش با عنوان اقتصادعلم و فناوري خارج به اعزام بورس 1115  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
اقتصاد سالمت 1 - پذيرش با عنوان اقتصاد بدون گرايش خارج به اعزام بورس 1116  دانشگاه يزد  اقتصاد

- علوم اقتصادي 9 روزانه 1117  دانشگاه اروميه
- علوم اقتصادي 7 روزانه 1118  دانشگاه اصفهان

 علوم اقتصادي  4 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 روزانه 1119  تهران
- علوم اقتصادي 4 روزانه 1120  )ع(دانشگاه امام صادق 
- علوم اقتصادي 6 روزانه 1121  دانشگاه تبريز
- علوم اقتصادي 4 روزانه 1122  دانشگاه تربيت مدرس

علوم اقتصادي 9 - محل تحصيل دانشكده اقتصاد تهران روزانه 1123  دانشگاه تهران
- علوم اقتصادي 2 روزانه 1124  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- علوم اقتصادي 4 روزانه 1125  دانشگاه سمنان
- علوم اقتصادي 5 روزانه 1126  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- علوم اقتصادي 6 روزانه 1127  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- علوم اقتصادي 8 روزانه 1128  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- علوم اقتصادي 4 روزانه 1129  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- علوم اقتصادي 10 روزانه 1130  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- علوم اقتصادي 8 روزانه 1131  دانشگاه فردوسي مشهد
- علوم اقتصادي 2 روزانه 1132  خرم آباد - دانشگاه لرستان 
- علوم اقتصادي 7 روزانه 1133  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 علوم اقتصادي  5 - 
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و 

 روزانه 1134  ريزي برنامه
- اقتصاد سالمت 3 روزانه 1135  دانشگاه تربيت مدرس  اقتصاد
- اقتصاد نفت و گاز 5 روزانه 1136  )ع(دانشگاه امام صادق 

پذيرش با عنوان اقتصاد نفت و گاز گرايش بازارها و 
 روزانه 1137  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  گازاقتصاد نفت و   5 - ماليه نفت و گاز

- علوم اقتصادي 5 نوبت دوم 1138  دانشگاه اصفهان
 علوم اقتصادي  2 - فقط زن

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 نوبت دوم 1139  تهران

- علوم اقتصادي 4 نوبت دوم 1140  دانشگاه تبريز
- علوم اقتصادي 3 نوبت دوم 1141  تربيت مدرسدانشگاه 

علوم اقتصادي 3 - محل تحصيل دانشكده اقتصاد تهران نوبت دوم 1142  دانشگاه تهران
- علوم اقتصادي 5 نوبت دوم 1143  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- علوم اقتصادي 8 نوبت دوم 1144  دانشگاه فردوسي مشهد
- علوم اقتصادي 4 نوبت دوم 1145  بابلسر - مازندران دانشگاه 
- اقتصاد سالمت 3 نوبت دوم 1146  دانشگاه تربيت مدرس  اقتصاد

 علوم اقتصادي  7 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1147  تحصيالت تكميلي تهران
- علوم اقتصادي 7 غيرانتفاعي 1148  عدالتغيرانتفاعي دانشگاه 
- اقتصاديعلوم  7 غيرانتفاعي 1149  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 

 علوم اقتصادي  9 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 1150

علوم اقتصادي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1151  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
علوم اقتصادي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1152  دانشگاه سمنان
علوم اقتصادي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1153  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
اقتصاديعلوم  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1154  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
علوم اقتصادي - 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1155  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

- علوم اقتصادي 4 پرديس خودگردان 1156  دانشگاه فردوسي مشهد
گرايش بازارها و پذيرش با عنوان اقتصاد نفت و گاز 

محل تحصيل پرديس خودگردان  -ماليه نفت و گاز 
 دانشگاه

پرديس خودگردان 1157  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصاد نفت و گاز  - 5

 علوم تاريخي - 2103
تاريخ 1 -  پذيرش با عنوان تاريخ اروپا يا جهان خارج به اعزام بورس 1158  دانشگاه اصفهان

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا  تاريخ تاريخ اسالم 4 - فقط زن
 روزانه 1159  تهران

- تاريخ اسالم 3 روزانه 1160  دانشگاه تربيت مدرس  تاريخ
تاريخ اسالم 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 1161  دانشگاه تهران  تاريخ

- تاريخ اسالم 3 روزانه 1162  دانشگاه شيراز  تاريخ
- تاريخ اسالم 6 روزانه 1163  خرم آباد - دانشگاه لرستان   تاريخ

روزانه 1164  دانشگاه تهران  تاريخ تاريخ ايران قبل از اسالم 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني
- روزانه 1165  دانشگاه اصفهان  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 3

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا  تاريخ ايران بعد از اسالم تاريخ - 5 فقط زن
 روزانه 1166  تهران

- روزانه 1167 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 3
- روزانه 1168  دانشگاه تبريز  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 5
- روزانه 1169  دانشگاه تربيت مدرس  تاريخ اسالم تاريخ ايران بعد از 3

روزانه 1170  دانشگاه تهران  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 3 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني
- روزانه 1171  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 3

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 7 - 
 روزانه 1172  )كرج

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  10 صفحه فصل دوم  
 

 تاريخيعلوم  - 2103  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- روزانه 1173  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 3
- روزانه 1174  دانشگاه شيراز  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 4
- روزانه 1175  دانشگاه فردوسي مشهد  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 4
- روزانه 1176  خرم آباد - دانشگاه لرستان   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 6
- روزانه 1177  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 6
- تاريخ انقالب اسالمي 1 روزانه 1178  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 تاريخ انقالب اسالمي  5 - 
و انقالب ) س(پژوهشكده امام خميني

 روزانه 1179  اسالمي
- ايران شناسي 5 روزانه 1180  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- تاريخ تشيع 3 روزانه 1181  دانشگاه اصفهان

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا  تاريخ تاريخ اسالم 1 - فقط زن
 نوبت دوم 1182  تهران

تاريخ اسالم 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 1183  دانشگاه تهران  تاريخ
نوبت دوم 1184  دانشگاه تهران  تاريخ تاريخ ايران قبل از اسالم 1 - علوم انسانيمحل تحصيل دانشكده ادبيات و 

- نوبت دوم 1185  دانشگاه اصفهان  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 1
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم - 1 فقط زن

 نوبت دوم 1186  تهران
- نوبت دوم 1187 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  تاريخ بعد از اسالم تاريخ ايران 3
- نوبت دوم 1188  دانشگاه تبريز  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 3
- نوبت دوم 1189  دانشگاه تربيت مدرس  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 1

نوبت دوم 1190  دانشگاه تهران  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني
- نوبت دوم 1191  دانشگاه فردوسي مشهد  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 4
- تاريخ انقالب اسالمي 1 نوبت دوم 1192  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- تاريخ تشيع 1 نوبت دوم 1193  دانشگاه اصفهان

واحد  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان   تاريخ اسالم تاريخ 5 - 
 پيام نور 1194  قشم

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 5 - 
 پيام نور 1195  تحصيالت تكميلي تهران

تاريخ اسالم 7 - شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي 1196  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه   تاريخ
- تاريخ تشيع اثني عشري 7 غيرانتفاعي 1197  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   تاريخ تاريخ اسالم 7 - 
پرديس خودگردان 1198  )خودگردان كيش

تاريخ اسالم 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1199  دانشگاه شيراز  تاريخ

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 7 - 
پرديس خودگردان 1200  )خودگردان كيش

پرديس خودگردان 1201  تهران -دانشگاه خوارزمي   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
پرديس خودگردان 1202  دانشگاه شيراز  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 4 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 

 علوم اجتماعي و مددكاري -  2104
خارج به اعزام بورس 1203  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي 1 -  پذيرش با عنوان جامعه شناسي علم و فناوري

- شناسي اقتصادي وتوسعه جامعه 4 روزانه 1204  دانشگاه اصفهان  جامعه شناسي
- شناسي اقتصادي وتوسعه جامعه 3 روزانه 1205  دانشگاه تبريز  جامعه شناسي

شناسي اقتصادي وتوسعه جامعه 2 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران روزانه 1206  دانشگاه تهران  جامعه شناسي
- شناسي اقتصادي وتوسعه جامعه 5 روزانه 1207  دانشگاه فردوسي مشهد  جامعه شناسي
- شناسي اقتصادي وتوسعه جامعه 1 روزانه 1208  دانشگاه ياسوج  جامعه شناسي
- شناسي اقتصادي وتوسعه جامعه 4 روزانه 1209  دانشگاه يزد  جامعه شناسي
- روزانه 1210  مدرسدانشگاه تربيت   جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي 3

روزانه 1211  دانشگاه تهران  جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي 2 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران
- روزانه 1212  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي 5
- روزانه 1213  دانشگاه تربيت مدرس  جامعه شناسي جامعه شناسي سياسي 3
- روزانه 1214  دانشگاه شيراز  جامعه شناسي جامعه شناسي سياسي 3
- روزانه 1215  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   جامعه شناسي جامعه شناسي سياسي 5

 3 - فقط زن
جامعه شناسي مسايل اجتماعي 

 ايران
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا  جامعه شناسي

 روزانه 1216  تهران

 2 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران
جامعه شناسي مسايل اجتماعي 

 ايران
 روزانه 1217  دانشگاه تهران  جامعه شناسي

 - 3 
جامعه شناسي مسايل اجتماعي 

 ايران
 روزانه 1218  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   جامعه شناسي

 - 5 
جامعه شناسي مسايل اجتماعي 

 ايران
 روزانه 1219  دانشگاه شيراز  جامعه شناسي

 - 4 
جامعه شناسي مسايل اجتماعي 

 ايران
 روزانه 1220  دانشگاه كاشان  جامعه شناسي

 - 4 
جامعه شناسي مسايل اجتماعي 

 ايران
 روزانه 1221  بابلسر - دانشگاه مازندران   جامعه شناسي

 - 1 
جامعه شناسي مسايل اجتماعي 

 ايران
 روزانه 1222  دانشگاه ياسوج  جامعه شناسي

 - 2 
جامعه شناسي مسايل اجتماعي 

 ايران
 روزانه 1223  دانشگاه يزد  جامعه شناسي

- رفاه اجتماعي 4 روزانه 1224  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
  2 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران

جامعه شناسي توسعه اجتماعي 
 روستايي

 روزانه 1225  دانشگاه تهران
سياست گذاري فرهنگي 7 - تحصيل تهران محل روزانه 1226  تهران -دانشگاه خوارزمي 

دانش اجتماعي مسلمين 2 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران روزانه 1227  دانشگاه تهران
مردم شناسي 3 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران روزانه 1228  دانشگاه تهران

جمعيت شناسي 2 - دانشكده علوم اجتماعي تهرانمحل تحصيل  روزانه 1229  دانشگاه تهران
- مددكاري اجتماعي 4 روزانه 1230  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- روزانه 1231  دانشگاه تربيت مدرس  مطالعات زنان حقوق زن در اسالم 3

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  11 صفحه فصل دوم  
 

 علوم اجتماعي و مددكاري - 2104  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- شناسي اقتصادي وتوسعه جامعه 1 نوبت دوم 1232  دانشگاه اصفهان  جامعه شناسي
- شناسي اقتصادي وتوسعه جامعه 2 نوبت دوم 1233  دانشگاه تبريز  جامعه شناسي

شناسي اقتصادي وتوسعه جامعه 1 - تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهرانمحل  نوبت دوم 1234  دانشگاه تهران  جامعه شناسي
- شناسي اقتصادي وتوسعه جامعه 4 نوبت دوم 1235  دانشگاه فردوسي مشهد  جامعه شناسي
- شناسي اقتصادي وتوسعه جامعه 1 نوبت دوم 1236  دانشگاه ياسوج  جامعه شناسي
- نوبت دوم 1237  دانشگاه تربيت مدرس  جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي 1

نوبت دوم 1238  دانشگاه تهران  جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي 1 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران
- نوبت دوم 1239  دانشگاه تربيت مدرس  جامعه شناسي جامعه شناسي سياسي 1

 1 - دانشكده علوم اجتماعي تهرانمحل تحصيل 
جامعه شناسي مسايل اجتماعي 

 ايران
 نوبت دوم 1240  دانشگاه تهران  جامعه شناسي

 - 4 
جامعه شناسي مسايل اجتماعي 

 ايران
 نوبت دوم 1241  دانشگاه كاشان  جامعه شناسي

 - 4 
جامعه شناسي مسايل اجتماعي 

 ايران
 نوبت دوم 1242  بابلسر - دانشگاه مازندران   جامعه شناسي

 - 1 
جامعه شناسي مسايل اجتماعي 

 ايران
 نوبت دوم 1243  دانشگاه ياسوج  جامعه شناسي

  1 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران
جامعه شناسي توسعه اجتماعي 

 روستايي
 نوبت دوم 1244  دانشگاه تهران

مسلميندانش اجتماعي  1 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران نوبت دوم 1245  دانشگاه تهران
مردم شناسي 3 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران نوبت دوم 1246  دانشگاه تهران
جمعيت شناسي 2 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران نوبت دوم 1247  دانشگاه تهران

 - 5 
جامعه شناسي مسايل اجتماعي 

 ايران
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   جامعه شناسي

 پيام نور 1248  تحصيالت تكميلي تهران
سياست گذاري فرهنگي - 5 شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي 1249  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه 
دانش اجتماعي مسلمين - 5 شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي 1250  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه 

- غيرانتفاعي 1251  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه   مطالعات زنان حقوق زن در اسالم 7

شناسي اقتصادي وتوسعه جامعه 2 -    جامعه شناسي
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

خودگردانپرديس  1252

پرديس خودگردان 1253  دانشگاه شيراز  جامعه شناسي جامعه شناسي سياسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ل اجتماعي ئجامعه شناسي مسا
 ايران

پرديس خودگردان 1254  دانشگاه شيراز  جامعه شناسي
سياست گذاري فرهنگي 7 - واقع در تهرانمحل تحصيل پرديس خودگردان  پرديس خودگردان 1255  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 حقوق - 2105
حقوق عمومي 1 -  پذيرش با عنوان حقوق بدون گرايش خارج به اعزام بورس 1256  دانشگاه يزد

الملل عمومي حقوق بين 1 - الملل پذيرش با عنوان حقوق گرايش تجارت بين خارج به اعزام بورس 1257  همدان -بوعلي سينا دانشگاه 
الملل عمومي حقوق بين 1 - الملل انرژي پذيرش با عنوان مصونيت حقوق بين خارج به اعزام بورس 1258  تهران -دانشگاه خوارزمي 

- حقوق عمومي 4 روزانه 1259  )ع(دانشگاه امام صادق 
- حقوق عمومي 4 روزانه 1260  دانشگاه تبريز

 حقوق عمومي  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1261  )فارابي قم
حقوق عمومي 6 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه 1262  دانشگاه تهران

- حقوق عمومي 5 روزانه 1263  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- حقوق عمومي 5 روزانه 1264  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

الملل عمومي حقوق بين 6 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه 1265  دانشگاه تهران

 الملل عمومي حقوق بين  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1266  )فارابي قم
- الملل عمومي حقوق بين 5 روزانه 1267  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

- المللي بين گذاري وسرمايه تجارت حقوق باعنوان پذيرش الملل عمومي حقوق بين 5 روزانه 5178  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- الملل عمومي حقوق بين 5 روزانه 1268  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- الملل عمومي حقوق بين 5 روزانه 1269  دانشگاه قم
- جرم شناسيحقوق جزا و  3 روزانه 1270  )ع(دانشگاه امام صادق 
- حقوق جزا و جرم شناسي 3 روزانه 1271  دانشگاه تربيت مدرس

 حقوق جزا و جرم شناسي  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1272  )فارابي قم
حقوق جزا و جرم شناسي 5 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه 1273  تهراندانشگاه 

- حقوق جزا و جرم شناسي 7 روزانه 1274  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- حقوق جزا و جرم شناسي 3 روزانه 1275  دانشگاه شيراز
- حقوق جزا و جرم شناسي 5 روزانه 1276  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 حقوق جزا و جرم شناسي  7 - 
و خدمات اداري  دانشگاه علوم قضايي

 روزانه 1277  دادگستري
- حقوق جزا و جرم شناسي 5 روزانه 1278  دانشگاه فردوسي مشهد
- حقوق جزا و جرم شناسي 7 روزانه 1279  دانشگاه قم
- حقوق جزا و جرم شناسي 2 روزانه 1280  دانشگاه كاشان
- حقوق جزا و جرم شناسي 4 روزانه 1281  بابلسر - دانشگاه مازندران 

فقه و حقوق جزا 1 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 1282  تهران -دانشگاه شهيد مطهري
 جرم يابي  7 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

نيروي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 
 روزانه 1283  انتظامي جمهوري اسالمي ايران

- حقوق خصوصي 3 روزانه 1284  دانشگاه اصفهان
- حقوق خصوصي 3 روزانه 1285  )ع(دانشگاه امام صادق 
- حقوق خصوصي 3 روزانه 1286  دانشگاه تربيت مدرس

حقوق خصوصي 7 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه 1287  دانشگاه تهران

 حقوق خصوصي  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1288  )فارابي قم
- حقوق خصوصي 7 روزانه 1289  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- حقوق خصوصي 5 روزانه 1290  دانشگاه شيراز
- حقوق خصوصي 5 روزانه 1291  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  12 صفحه فصل دوم  
 

 حقوق - 2105  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   مؤسسه محل تحصيل نام دانشگاه يا  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 حقوق خصوصي  7 - 

دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري 
 روزانه 1292  دادگستري

- حقوق خصوصي 7 روزانه 1293  دانشگاه قم
- حقوق خصوصي 4 روزانه 1294  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 حقوق خصوصي  5 - 
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و 

 روزانه 1295  ريزي برنامه
فقه و حقوق خصوصي 4 - محل تحصيل تهران روزانه 1296  تهران -دانشگاه خوارزمي 

فقه و حقوق خصوصي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 1297  تهران -دانشگاه شهيد مطهري
حقوق نفت و گاز 6 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه 1298  دانشگاه تهران

 حقوق نفت و گاز  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1299  )فارابي قم
- حقوق نفت و گاز 5 روزانه 1300  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- حقوق عمومي 2 نوبت دوم 1301  دانشگاه تبريز

 حقوق عمومي  1 - 
محل تحصيل پرديس (تهران دانشگاه 
 نوبت دوم 1302  )فارابي قم

حقوق عمومي 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم 1303  دانشگاه تهران
الملل عمومي حقوق بين 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم 1304  دانشگاه تهران

 الملل عمومي حقوق بين  1 - 
محل تحصيل پرديس (تهران دانشگاه 
 نوبت دوم 1305  )فارابي قم

- حقوق جزا و جرم شناسي 3 نوبت دوم 1306  دانشگاه تربيت مدرس

 حقوق جزا و جرم شناسي  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 1307  )فارابي قم
- حقوق جزا و جرم شناسي 3 نوبت دوم 1308  دانشگاه فردوسي مشهد
- حقوق جزا و جرم شناسي 2 نوبت دوم 1309  دانشگاه كاشان
- حقوق جزا و جرم شناسي 4 نوبت دوم 1310  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- حقوق خصوصي 1 نوبت دوم 1311  دانشگاه اصفهان
- حقوق خصوصي 3 نوبت دوم 1312  دانشگاه تربيت مدرس

 حقوق خصوصي  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 1313  )فارابي قم
حقوق خصوصي 4 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم 1314  دانشگاه تهران

- حقوق خصوصي 3 نوبت دوم 1315  بابلسر - دانشگاه مازندران 
حقوق نفت و گاز 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم 1316  دانشگاه تهران

 حقوق نفت و گاز  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 1317  )فارابي قم

 الملل عمومي حقوق بين  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1318  تحصيالت تكميلي تهران

 حقوق خصوصي  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1319  تهرانتحصيالت تكميلي 
- الملل عمومي حقوق بين 7 غيرانتفاعي 1320  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- حقوق جزا و جرم شناسي 7 غيرانتفاعي 1321  عدالتغيرانتفاعي دانشگاه 
- حقوق خصوصي 7 غيرانتفاعي 1322  عدالتغيرانتفاعي دانشگاه 
- حقوق خصوصي 7 غيرانتفاعي 1323  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- حقوق خصوصي 7 غيرانتفاعي 1324  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 

 حقوق عمومي  6 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 1325

 حقوق عمومي  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 1326  )خودگردان كيش
حقوق عمومي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1327  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
حقوق عمومي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  1328  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 الملل عمومي حقوق بين  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 1329  )خودگردان كيش

 الملل عمومي حقوق بين  6 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 1330

الملل عمومي حقوق بين 5 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 1331  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
الملل عمومي حقوق بين - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1332  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 حقوق جزا و جرم شناسي  7 - 
پرديس محل تحصيل (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 1333  )خودگردان كيش
حقوق جزا و جرم شناسي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1334  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
حقوق جزا و جرم شناسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1335  دانشگاه شيراز

حقوق جزا و جرم شناسي - 5 پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  پرديس خودگردان 1336  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
حقوق جزا و جرم شناسي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1337  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 حقوق خصوصي  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 1338  )خودگردان كيش

 حقوق خصوصي  7 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 1339

حقوق خصوصي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1340  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
حقوق خصوصي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1341  دانشگاه شيراز
حقوق خصوصي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1342  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
حقوق خصوصي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1343  بابلسر - دانشگاه مازندران 

فقه و حقوق خصوصي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1344  تهران -دانشگاه خوارزمي 
 علوم سياسي - 2106

  - روزانه 1345  )ع(دانشگاه امام صادق   علوم سياسي سياسيهاي  انديشه 3
- روزانه 1346  دانشگاه تربيت مدرس  علوم سياسي سياسيهاي  انديشه 4

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  13 صفحه فصل دوم  
 

 سياسيعلوم  - 2106  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
روزانه 1347  دانشگاه تهران  علوم سياسي سياسيهاي  انديشه 5 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

- روزانه 1348  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم سياسي سياسيهاي  انديشه 4
- روزانه 1349  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم سياسي سياسيهاي  انديشه 5
- روزانه 1350  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم سياسي سياسيهاي  انديشه 3
- روزانه 1351  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  سياسيعلوم  سياسيهاي  انديشه 5
- روزانه 1352  دانشگاه اصفهان  علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 9
- روزانه 1353  )ع(دانشگاه امام صادق   علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 3

روزانه 1354  دانشگاه تهران  علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 5 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي
- روزانه 1355  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 4
- روزانه 1356  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 5
- مسائل ايران 3 روزانه 1357  )ع(دانشگاه امام صادق   علوم سياسي
- مسائل ايران 4 روزانه 1358  دانشگاه تربيت مدرس  علوم سياسي

مسائل ايران 5 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه 1359  دانشگاه تهران  علوم سياسي
- مسائل ايران 5 روزانه 1360  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم سياسي
- مسائل ايران 3 روزانه 1361  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم سياسي
- مسائل ايران 1 روزانه 1362  دانشگاه ياسوج  علوم سياسي

روزانه 1363  دانشگاه تهران  علوم سياسي سياستگذاري عمومي 5 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي
- الملل روابط بين 3 روزانه 1364  دانشگاه اصفهان
- الملل روابط بين 3 روزانه 1365  دانشگاه تربيت مدرس

الملل روابط بين 5 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه 1366  دانشگاه تهران
الملل روابط بين 5 - محل تحصيل تهران روزانه 1367  تهران -دانشگاه خوارزمي 

- الملل روابط بين 4 روزانه 1368  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- الملل روابط بين 5 روزانه 1369  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- الملل روابط بين 2 روزانه 1370  رشت -دانشگاه گيالن 

خاورميانه 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه 1371  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه
خاورميانه 7 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 1372  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   اي مطالعات منطقه

روزانه 1373  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه سياي مركزي و قفقازآ 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي
اروپا 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه 1374  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه

آمريكاي شمالي 3 - دانشكده حقوق و علوم سياسيمحل تحصيل  روزانه 1375  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه
 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

انديشه سياسي رهبران انقالب 
 اسالمي

 روزانه 1376  تهران - دانشگاه شاهد  مطالعات سياسي انقالب اسالمي

 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
اسالمي در جهان بازتاب انقالب 

 اسالم
 روزانه 1377  تهران - دانشگاه شاهد  مطالعات سياسي انقالب اسالمي

 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
جامعه شناسي سياسي جمهوري 

 اسالمي ايران
 روزانه 1378  تهران - دانشگاه شاهد  مطالعات سياسي انقالب اسالمي

 - 5 
جامعه شناسي سياسي جمهوري 

 اسالمي ايران
و انقالب ) س(پژوهشكده امام خميني مطالعات سياسي انقالب اسالمي

 روزانه 1379  اسالمي
مطالعات آمريكاي شمالي 3 - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان روزانه 1380  دانشگاه تهران

دوم نوبت 1381  دانشگاه تهران  علوم سياسي سياسيهاي  انديشه 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي
- نوبت دوم 1382  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم سياسي سياسيهاي  انديشه 3
- نوبت دوم 1383  دانشگاه اصفهان  علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 3

نوبت دوم 1384  دانشگاه تهران  علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي
مسائل ايران 3 - حقوق و علوم سياسيمحل تحصيل دانشكده  نوبت دوم 1385  دانشگاه تهران  علوم سياسي

- مسائل ايران 3 نوبت دوم 1386  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم سياسي
- مسائل ايران 1 نوبت دوم 1387  دانشگاه ياسوج  علوم سياسي

نوبت دوم 1388  دانشگاه تهران  سياسيعلوم  سياستگذاري عمومي 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي
- الملل روابط بين 2 نوبت دوم 1389  دانشگاه اصفهان
- الملل روابط بين 1 نوبت دوم 1390  دانشگاه تربيت مدرس

الملل روابط بين 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم 1391  دانشگاه تهران
خاورميانه 2 - علوم سياسيمحل تحصيل دانشكده حقوق و  نوبت دوم 1392  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه

نوبت دوم 1393  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه سياي مركزي و قفقازآ 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي
اروپا 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم 1394  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه
آمريكاي شمالي 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم 1395  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه

 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
انديشه سياسي رهبران انقالب 

 اسالمي
 نوبت دوم 1396  تهران - دانشگاه شاهد  مطالعات سياسي انقالب اسالمي

 1 - دفترچهشرايط در انتهاي 
بازتاب انقالب اسالمي در جهان 

 اسالم
 نوبت دوم 1397  تهران - دانشگاه شاهد  مطالعات سياسي انقالب اسالمي

 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
جامعه شناسي سياسي جمهوري 

 اسالمي ايران
 نوبت دوم 1398  تهران - دانشگاه شاهد  مطالعات سياسي انقالب اسالمي

مطالعات آمريكاي شمالي 3 - مطالعات جهان محل تحصيل دانشكده نوبت دوم 1399  دانشگاه تهران
غيرانتفاعي 1400  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه   علوم سياسي سياسيهاي  انديشه - 5 شرايط در انتهاي دفترچه

- مسائل ايران 7 غيرانتفاعي 1401  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه   علوم سياسي
پرديس خودگردان 1402  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم سياسي سياسيهاي  انديشه - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 1403  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم سياسي جامعه شناسي سياسي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

مسائل ايران - 5 خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 1404  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم سياسي
الملل روابط بين 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1405  تهران -دانشگاه خوارزمي 

الملل روابط بين 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1406  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
الملل روابط بين - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1407  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 مديريت - 2107
تجارت  -پذيرش با عنوان مديريت فنّاوري اطالعات 

خارج به اعزام بورس 1408  دانشگاه شيراز  مديريت فنّاوري اطالعات كسب و كار هوشمند 1 -  مديريت دانش آينده پژوهي - الكترونيك 
گردشگري 1 - پذيرش با عنوان مديريت جهانگردي خارج به اعزام بورس 1409  دانشگاه تهران

پذيرش با عنوان مديريت جهانگردي گرايش مديريت 
خارج به اعزام بورس 1410  دانشگاه شيراز گردشگري  1 - هتلداري

- گردشگري 1 خارج به اعزام بورس 1411  دانشگاه يزد
مديريت توسعه 1 - پذيرش با عنوان مديريت امور شهري خارج به اعزام بورس 1412  دانشگاه فردوسي مشهد

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  14 صفحه فصل دوم  
 

 مديريت - 2107  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   مؤسسه محل تحصيلنام دانشگاه يا   نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
كار آفريني 1 - پذيرش با عنوان كارآفريني فناورانه خارج به اعزام بورس 1413  دانشگاه تهران
كار آفريني 1 - پذيرش با عنوان ايجاد كسب و كار خارج به اعزام بورس 1414  دانشگاه تهران

در كشاورزي و پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
خارج به اعزام بورس 1415  دانشگاه تهران كار آفريني  1 - صنايع

با عنوان پذيرش / از هر دو جنس زن و مردپذيرش 
كار روستايي و  ترويج كارآفريني و مديريت كسب و

 كشاورزي
خارج به اعزام بورس 1416  مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند كار آفريني  1 -

- پژوهيآينده  1 خارج به اعزام بورس 1417  دانشگاه تهران
مهندسي مالي 1 - پذيرش با عنوان مديريت مالي خارج به اعزام بورس 1418  دانشگاه اصفهان  مالي
مهندسي مالي 2 - پذيرش با عنوان مهندسي مالي خارج به اعزام بورس 1419  دانشگاه تهران  مالي
مهندسي مالي 1 - پذيرش با عنوان مهندسي مالي خارج به اعزام بورس 1420  دانشگاه فردوسي مشهد  مالي

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2 - فقط زن
 روزانه 1421  تهران

- روزانه 1422  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 5
روزانه 1423  دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 3 - تهرانمحل تحصيل دانشكده مديريت 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 3 - 
 روزانه 1424  )فارابي قم

- روزانه 1425  دانشگاه سمنان  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2
- روزانه 1426  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   بازرگاني مديريت مديريت بازاريابي 5
- روزانه 1427  دانشگاه يزد  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2

 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
مديريت سياست گذاري 

 بازرگاني
 روزانه 1428  دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني

 - 3 
مديريت سياست گذاري 

 بازرگاني
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت بازرگاني

 روزانه 1429  )فارابي قم

 - 5 
مديريت سياست گذاري 

 بازرگاني
 روزانه 1430  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت بازرگاني

 - 5 
مديريت سياست گذاري 

 بازرگاني
 روزانه 1431  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت بازرگاني

 - 1 
رفتار سازماني و مديريت منابع 

 انساني
 روزانه 1432  دانشگاه اصفهان  مديريت بازرگاني

 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
رفتار سازماني و مديريت منابع 

 انساني
 روزانه 1433  دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني

 - 5 
رفتار سازماني و مديريت منابع 

 انساني
 روزانه 1434  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت بازرگاني

 - 4 
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
 روزانه 1435  )ع(دانشگاه امام صادق   مديريت دولتي

 - 3 
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت دولتي

 روزانه 1436  )فارابي قم

 3 - مديريت تهرانمحل تحصيل دانشكده 
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
 روزانه 1437  دانشگاه تهران  مديريت دولتي

 - 5 
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
 روزانه 1438  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي

 - 3 
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و   مديريت دولتي

 روزانه 1439  ريزي برنامه
رفتار سازماني 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه 1440  دانشگاه تهران  مديريت دولتي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت دولتي رفتار سازماني 3 - 
 روزانه 1441  )فارابي قم

رفتار سازماني 5 - محل تحصيل تهران روزانه 1442  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت دولتي
- رفتار سازماني 2 روزانه 1443  دانشگاه سمنان  مديريت دولتي
- رفتار سازماني 5 روزانه 1444  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت دولتي
- رفتار سازماني 5 روزانه 1445  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي
- رفتار سازماني 3 روزانه 1446  دانشگاه فردوسي مشهد  مديريت دولتي
- رفتار سازماني 3 روزانه 1447  خرم آباد - دانشگاه لرستان   مديريت دولتي
- روزانه 1448  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 3

روزانه 1449  دانشگاه تهران  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 3 - 
 روزانه 1450  )فارابي قم

روزانه 1451  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 5 - محل تحصيل تهران
- روزانه 1452  دانشگاه سمنان  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 2
- روزانه 1453  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 2
- روزانه 1454  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 5
- روزانه 1455  خرم آباد - دانشگاه لرستان   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 3
- روزانه 1456  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي مديريت تطبيقي و توسعه 5

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و   مديريت دولتي مديريت تطبيقي و توسعه 3 - 
 روزانه 1457  ريزي برنامه

- روزانه 1458  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت فنّاوري اطالعات كسب و كار هوشمند 3
روزانه 1459  دانشگاه تهران  مديريت فنّاوري اطالعات كسب و كار هوشمند 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

- روزانه 1460  دانشگاه فردوسي مشهد  مديريت فنّاوري اطالعات كسب و كار هوشمند 3
مديريت فنّاوري اطالعات بدون پذيرش با عنوان 

 روزانه 1461  پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطالعات ايران  مديريت فنّاوري اطالعات كسب و كار هوشمند 1 - پژوهش محور -گرايش 

 - 5 
مديريت خدمات و توسعه 

 فنّاوري
 روزانه 1462  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت فنّاوري اطالعات

- روزانه 1463  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت صنعتي ها سيستممديريت  3

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت صنعتي ها مديريت سيستم 3 - 
 روزانه 1464  )فارابي قم

روزانه 1465  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   مديريت صنعتي ها مديريت سيستم 7 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
- روزانه 1466  دانشگاه شيراز  مديريت صنعتي ها مديريت سيستم 4

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  15 صفحه فصل دوم  
 

 مديريت - 2107  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 هاي مختلف مديريت وجود دارد و امكان تحصيل در زمينه

.شود آموخته مي با مدرك دكتري مديريت دانشدانشجو   روزانه 1467  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مديريت صنعتي ها مديريت سيستم 4 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت صنعتي توليد و عمليات 3 - 
 روزانه 1468  )فارابي قم

توليد و عمليات 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه 1469  دانشگاه تهران  مديريت صنعتي
- توليد و عمليات 2 روزانه 1470  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   مديريت صنعتي
- توليد و عمليات 5 روزانه 1471  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت صنعتي
- توليد و عمليات 5 روزانه 1472  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت صنعتي
- توليد و عمليات 3 روزانه 1473  بابلسر - دانشگاه مازندران   مديريت صنعتي
- روزانه 1474  دانشگاه اصفهان  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 3

روزانه 1475  دانشگاه تهران  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 3 - 
 روزانه 1476  )فارابي قم

- روزانه 1477  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 2
- روزانه 1478  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 5
- مالي 4 روزانه 1479  )ع(صادق دانشگاه امام   مديريت صنعتي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت صنعتي مالي 3 - 
 روزانه 1480  )فارابي قم

- مالي 2 روزانه 1481  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مديريت صنعتي
- مالي 5 روزانه 1482  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت صنعتي
- مالي 2 روزانه 1483  دانشگاه يزد  صنعتيمديريت 

 اي مديريت رسانه  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1484  )فارابي قم
اي مديريت رسانه 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه 1485  دانشگاه تهران
مديريت نوآوري 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه 1486  دانشگاه تهران  مديريت تكنولوژي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت تكنولوژي مديريت نوآوري 3 - 
 روزانه 1487  )فارابي قم

- روزانه 1488  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت تكنولوژي مديريت تحقيق و توسعه 5
روزانه 1489  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مديريت تكنولوژي تكنولوژيمديريت انتقال  2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
سياست گذاري علم و فنّاوري 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه 1490  دانشگاه تهران

سياست گذاري علم و فنّاوري 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت روزانه 1491  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- سياست گذاري علم و فنّاوري 5 روزانه 1492  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- گردشگري 5 روزانه 1493  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 مديريت پيشگيري از جرم  7 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
نيروي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 1494  اسالمي ايرانانتظامي جمهوري 

 - 5  
المللي  مديريت قراردادهاي بين

 نفت و گاز
 روزانه 1495  )ع(دانشگاه امام صادق 

 - 5  
المللي  مديريت قراردادهاي بين

 نفت و گاز
 روزانه 1496  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 كار آفريني  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1497  )فارابي قم
كار آفريني 10 - محل تحصيل دانشكده كار آفريني تهران روزانه 1498  دانشگاه تهران

- كار آفريني 2 روزانه 1499  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- آينده پژوهي 3 روزانه 1500 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين
- مهندسي مالي 2 روزانه 1501  دانشگاه اصفهان  مالي

بانكداري 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه 1502  دانشگاه تهران  مالي
تصميم گيري و سياست گذاري 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران هاي دولتي  مديريت سازمان

 روزانه 1503  دانشگاه تهران  ايران

سياست گذاريتصميم گيري و  2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت هاي دولتي  مديريت سازمان
 روزانه 1504  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   ايران

 -به صورت مشترك با دانشگاه عالمه طباطبايي 
 روزانه 1505  دانشكده اطالعات مديريت اطالعات  5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 -) ويژه خواهران) (س(الزهرادانشگاه   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2 - فقط زن
 نوبت دوم 1506  تهران

- نوبت دوم 1507  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 1 - 
 نوبت دوم 1508  )فارابي قم

نوبت دوم 1509  دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني بازاريابي مديريت 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
- نوبت دوم 1510  دانشگاه سمنان  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 1
- نوبت دوم 1511  دانشگاه يزد  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2

 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
مديريت سياست گذاري 

 بازرگاني
 نوبت دوم 1512  دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني

 - 1 
مديريت سياست گذاري 

 بازرگاني
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت بازرگاني

 نوبت دوم 1513  )فارابي قم

 - 1 
رفتار سازماني و مديريت منابع 

 انساني
 نوبت دوم 1514  دانشگاه اصفهان  مديريت بازرگاني

 2 - مديريت تهرانمحل تحصيل دانشكده 
رفتار سازماني و مديريت منابع 

 انساني
 نوبت دوم 1515  دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني

 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
 نوبت دوم 1516  دانشگاه تهران  مديريت دولتي

 - 1 
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت دولتي

 نوبت دوم 1517  )فارابي قم

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت دولتي رفتار سازماني 1 - 
 نوبت دوم 1518  )فارابي قم

رفتار سازماني 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم 1519  دانشگاه تهران  مديريت دولتي
- رفتار سازماني 1 نوبت دوم 1520  دانشگاه سمنان  مديريت دولتي
- رفتار سازماني 2 نوبت دوم 1521  دانشگاه فردوسي مشهد  مديريت دولتي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  16 صفحه فصل دوم  
 

 مديريت - 2107  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- نوبت دوم 1522  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 2

نوبت دوم 1523  دانشگاه تهران  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 1 - 
دومنوبت  1524  )فارابي قم  

- نوبت دوم 1525  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 2
- نوبت دوم 1526  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت فنّاوري اطالعات كسب و كار هوشمند 2

نوبت دوم 1527  تهراندانشگاه   مديريت فنّاوري اطالعات كسب و كار هوشمند 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
- نوبت دوم 1528  دانشگاه فردوسي مشهد  مديريت فنّاوري اطالعات كسب و كار هوشمند 2
- نوبت دوم 1529  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت صنعتي ها مديريت سيستم 2

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت صنعتي ها مديريت سيستم 1 - 
دومنوبت  1530  )فارابي قم  

توليد و عمليات 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم 1531  دانشگاه تهران  مديريت صنعتي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت صنعتي توليد و عمليات 1 - 
 نوبت دوم 1532  )فارابي قم

- توليد و عمليات 1 دومنوبت  1533  بابلسر - دانشگاه مازندران   مديريت صنعتي
- نوبت دوم 1534  دانشگاه اصفهان  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 2

نوبت دوم 1535  دانشگاه تهران  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 1 - 
 نوبت دوم 1536  )فارابي قم

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت صنعتي مالي 1 - 
 نوبت دوم 1537  )فارابي قم

 اي مديريت رسانه  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 1538  )فارابي قم
اي مديريت رسانه 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم 1539  دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت تكنولوژي مديريت نوآوري 1 - 
 نوبت دوم 1540  )فارابي قم

مديريت نوآوري 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم 1541  دانشگاه تهران  مديريت تكنولوژي
سياست گذاري علم و فنّاوري 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم 1542  دانشگاه تهران

- سياست گذاري علم و فنّاوري 4 نوبت دوم 1543  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 كار آفريني  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 1544  )فارابي قم
كار آفريني 4 - محل تحصيل دانشكده كار آفريني تهران نوبت دوم 1545  دانشگاه تهران

- آينده پژوهي 3 نوبت دوم 1546 قزوين - )ره(المللي امام خميني بيندانشگاه 
- مهندسي مالي 1 نوبت دوم 1547  دانشگاه اصفهان  مالي

بانكداري 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم 1548  دانشگاه تهران  مالي
تصميم گيري و سياست گذاري 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران دولتي هاي  مديريت سازمان

 نوبت دوم 1549  دانشگاه تهران  ايران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 5 - 
 پيام نور 1550  تحصيالت تكميلي تهران

 - 5 
مديريت سياست گذاري 

 بازرگاني
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت بازرگاني

 پيام نور 1551  تحصيالت تكميلي تهران

 - 5 
رفتار سازماني و مديريت منابع 

 انساني
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت بازرگاني

 پيام نور 1552  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت دولتي رفتار سازماني 5 - 
 پيام نور 1553  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 5 - 
 پيام نور 1554  تحصيالت تكميلي تهران

- گردشگري 7 غيرانتفاعي 1555  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 

  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 3 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 1556

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 7 - 
پرديس خودگردان 1557  )خودگردان كيش

پرديس خودگردان 1558  تهران - طباطبايي  دانشگاه عالمه  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
- پرديس خودگردان 1559  دانشگاه يزد  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2

 - 7 
مديريت سياست گذاري 

 بازرگاني
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت بازرگاني

پرديس خودگردان 1560  )خودگردان كيش

 - 3 
مديريت سياست گذاري 

 بازرگاني
  مديريت بازرگاني

پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران
هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 1561

 - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت سياست گذاري 

 بازرگاني
خودگردان پرديس 1562  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت بازرگاني

 - 1 
رفتار سازماني و مديريت منابع 

 انساني
پرديس خودگردان 1563  دانشگاه اصفهان  مديريت بازرگاني

 - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
رفتار سازماني و مديريت منابع 

 انساني
پرديس خودگردان 1564  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت بازرگاني

 - 3 
گيري و خط مشي تصميم 

 گذاري عمومي
  مديريت دولتي

پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران
هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 1565

 - 7 
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت دولتي

خودگردانپرديس  1566  )خودگردان كيش

 - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
پرديس خودگردان 1567  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي

رفتار سازماني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران خودگردانپرديس  1568  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت دولتي
رفتار سازماني - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1569  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي

  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 3 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 1570

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  17 صفحه فصل دوم  
 

 مديريت - 2107  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
پرديس خودگردان 1571  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

پرديس خودگردان 1572  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي مديريت منابع انساني - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس 1573  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي مديريت تطبيقي و توسعه - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

مديريت خدمات و توسعه 
 فنّاوري

پرديس خودگردان 1574  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت فنّاوري اطالعات

  مديريت صنعتي توليد و عمليات 3 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 1575

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت صنعتي توليد و عمليات 7 - 
پرديس خودگردان 1576  )خودگردان كيش

توليد و عمليات 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1577  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت صنعتي
توليد و عمليات - 5 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  پرديس خودگردان 1578  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت صنعتي

  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 3 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 1579

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 7 - 
پرديس خودگردان 1580  )خودگردان كيش

پرديس خودگردان 1581  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت صنعتي تحقيق در عمليات - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت صنعتي مالي 7 - 
پرديس خودگردان 1582  )خودگردان كيش

  مديريت صنعتي مالي 3 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 1583

مالي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1584  تهران - طباطبايي دانشگاه عالمه   مديريت صنعتي

 اي مديريت رسانه  3 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 1585

 اي مديريت رسانه  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 1586  )خودگردان كيش

  مديريت تكنولوژي مديريت نوآوري 3 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 1587

پرديس خودگردان 1588  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت تكنولوژي مديريت تحقيق و توسعه - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 1589  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مديريت تكنولوژي مديريت انتقال تكنولوژي 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
سياست گذاري علم و فنّاوري 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت خودگردانپرديس  1590  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
گردشگري - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1591  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
  - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

المللي  مديريت قراردادهاي بين
 نفت و گاز

پرديس خودگردان 1592  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

تصميم گيري و سياست گذاري 1 - مهندسي پيشرفتمحل تحصيل دانشكده  هاي دولتي  مديريت سازمان
پرديس خودگردان 1593  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   ايران

 حسابداري - 2108

  - حسابداري 1 خارج به اعزام بورس 1594  دانشگاه اصفهان
- حسابداري 1 خارج به اعزام بورس 1595  دانشگاه شيراز
- حسابداري 1 خارج به اعزام بورس 1596  سنندج -دانشگاه كردستان 

 حسابداري  6 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 روزانه 1597  تهران
- حسابداري 3 روزانه 1599  دانشگاه تربيت مدرس

حسابداري 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه 1600  دانشگاه تهران

 حسابداري  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1601  )فارابي قم
- حسابداري 5 روزانه 1602  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي 
- حسابداري 2 روزانه 1603  اهواز –دانشگاه شهيد چمران 
- حسابداري 4 روزانه 1604  دانشگاه شيراز
- حسابداري 5 روزانه 1605  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي 
- حسابداري 3 روزانه 1606  دانشگاه فردوسي مشهد
- حسابداري 5 روزانه 1607  بابلسر –دانشگاه مازندران 
- حسابداري 2 نوبت دوم 1609  دانشگاه تربيت مدرس

حسابداري 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم 1610  دانشگاه تهران

 حسابداري  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 1611  )فارابي قم
- حسابداري 2 نوبت دوم 1612  دانشگاه فردوسي مشهد
- حسابداري 4 نوبت دوم 1613  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 حسابداري  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 1614  )خودگردان كيش

 حسابداري  4 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 1615

حسابداري 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1616  دانشگاه شيراز
حسابداري - 5 دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  پرديس خودگردان 1617  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

حسابداري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1618  بابلسر - دانشگاه مازندران 
 علم اطالعات و دانش شناسي - 2109

خارج به اعزام بورس 1619  دانشگاه اصفهان  اطالعات و دانش شناسيعلم  بازيابي اطالعات و دانش 1 -  پذيرش با عنوان سنجش علم
- روزانه 1620  دانشگاه اصفهان  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 3

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  18 صفحه فصل دوم  
 

 علم اطالعات و دانش شناسي - 2109  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه   نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 6 - فقط زن

 روزانه 1621  تهران
محل تحصيل دانشكده علوم كتابداري و اطالع رساني روزانه 1622  دانشگاه تهران  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 3 -

- روزانه 1623  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 3
- روزانه 1624  دانشگاه شيراز  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 4
- روزانه 1625  دانشگاه فردوسي مشهد  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 3

پذيرش با عنوان علم اطالعات و دانش شناسي بدون 
 روزانه 1626  پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطالعات ايران  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 2 - پژوهش محور -گرايش 

- نوبت دوم 1627  دانشگاه اصفهان  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 1
محل تحصيل دانشكده علوم كتابداري و اطالع رساني نوبت دوم 1628  دانشگاه تهران  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 2 -

- نوبت دوم 1629  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 1
- نوبت دوم 1630  دانشگاه فردوسي مشهد  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 3

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   علم اطالعات و دانش شناسي مديريت اطالعات و دانش 5 - 
 پيام نور 1631  مركز مشهد

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 7 - 
پرديس خودگردان 1632  )خودگردان كيش

پرديس خودگردان 1633  دانشگاه شيراز  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 فلسفه - 2110

فلسفه علم و فنّاوري 1 -  پذيرش با عنوان فلسفه فناوري خارج به اعزام بورس 1634  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- فلسفه 8 روزانه 1635  دانشگاه اصفهان
- فلسفه 3 روزانه 1636 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين
- فلسفه 4 روزانه 1637  دانشگاه تبريز

 فلسفه  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1638  )فارابي قم
- فلسفه 7 روزانه 1639  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 فلسفه دين  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1640  )فارابي قم
فلسفه دين 3 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي روزانه 1641  دانشگاه تهران

- فلسفه منطق 5 روزانه 1642  دانشگاه تربيت مدرس
- فلسفه اخالق 7 روزانه 1643  دانشگاه قم
- فلسفه علم و فنّاوري 3 روزانه 1644  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- فلسفه علم و فنّاوري 4 روزانه 1645  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
- فلسفه تطبيقي 5 روزانه 1646  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- فلسفه تطبيقي 7 روزانه 1647  دانشگاه قم
- منطق با رويكرد فلسفي 2 روزانه 1648  دانشگاه اصفهان
- فلسفه هنر 5 روزانه 1649  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- فلسفه 2 نوبت دوم 1650  دانشگاه اصفهان
- فلسفه 3 نوبت دوم 1651 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين
- فلسفه 2 نوبت دوم 1652  دانشگاه تبريز

 فلسفه  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 1653  )فارابي قم

 فلسفه دين  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 1654  )فارابي قم
فلسفه دين 1 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي نوبت دوم 1655  دانشگاه تهران

- منطق با رويكرد فلسفي 1 نوبت دوم 1656  دانشگاه اصفهان
- فلسفه 5 غيرانتفاعي 1657  تهران -خاتم غيرانتفاعي موسسه 

فلسفه فيزيك - 5 شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي 1658  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه 
فلسفه اسالمي - 5 دفترچهشرايط در انتهاي  غيرانتفاعي 1659  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه 

فلسفه علوم اجتماعي - 5 شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي 1661  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه 
فلسفه تطبيقي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1662  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
فلسفه تطبيقي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1663  دانشگاه قم
فلسفه هنر - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1664  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 علوم تربيتي -  2111
فلسفه تعليم و تربيت 1 -  پذيرش با عنوان آموزش و پرورش شناختي خارج به اعزام بورس 1665  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

پذيرش با عنوان علوم تربيتي گرايش آموزش و توسعه 
خارج به اعزام بورس 1666  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت آموزشي  1 - انسانيمنابع 

آموزش از راه دور ريزي برنامه IT - 1آموزشي با گرايش  ريزي برنامهپذيرش با عنوان  خارج به اعزام بورس 1667  دانشگاه تهران
- فلسفه تعليم و تربيت 3 روزانه 1668  دانشگاه اصفهان
- فلسفه تعليم و تربيت 2 روزانه 1669  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- فلسفه تعليم و تربيت 4 روزانه 1670  دانشگاه تربيت مدرس

فلسفه تعليم و تربيت 3 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران روزانه 1671  دانشگاه تهران
فلسفه تعليم و تربيت 6 - محل تحصيل تهران روزانه 1672  تهران -خوارزمي دانشگاه 

فلسفه تعليم و تربيت 3 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 1673  تهران - دانشگاه شاهد 
تعليم و  -پذيرش با عنوان فلسفه تعليم و تربيت 

 روزانه 1674  دانشگاه شيراز فلسفه تعليم و تربيت  3 - تربيت اسالمي
- فلسفه تعليم و تربيت 5 روزانه 1675  تهران - عالمه طباطبايي دانشگاه 
- درسي ريزي برنامه 4 روزانه 1676  دانشگاه اصفهان

 درسي ريزي برنامه  4 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 روزانه 1677  تهران
- درسي ريزي برنامه 5 روزانه 1678  دانشگاه بيرجند
- درسي ريزي برنامه 3 روزانه 1679  تبريزدانشگاه 
- درسي ريزي برنامه 2 روزانه 1680  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- درسي ريزي برنامه 4 روزانه 1681  دانشگاه تربيت مدرس

درسي ريزي برنامه 3 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران روزانه 1682  دانشگاه تهران

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  19 صفحه فصل دوم  
 

 يتربيتم وعل - 2111  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
درسي ريزي برنامه 5 - محل تحصيل تهران روزانه 1683  تهران -دانشگاه خوارزمي 

- درسي ريزي برنامه 3 روزانه 1684  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
7 درسي ريزي برنامه - روزانه 1685  دانشگاه شيراز
- درسي ريزي برنامه 5 روزانه 1686  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- درسي ريزي برنامه 3 روزانه 1687  دانشگاه فردوسي مشهد
- درسي ريزي برنامه 2 روزانه 1688  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- مديريت آموزشي 4 روزانه 1689  دانشگاه اصفهان

مديريت آموزشي 4 - محل تحصيل واحد خواهران -فقط زن  روزانه 1690  )ع(دانشگاه امام صادق 
- مديريت آموزشي 2 روزانه 1691  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

مديريت آموزشي 2 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران روزانه 1692  دانشگاه تهران

 مديريت آموزشي  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1693  )فارابي قم
مديريت آموزشي 6 - محل تحصيل تهران روزانه 1694  تهران -دانشگاه خوارزمي 

- مديريت آموزشي 2 روزانه 1695  دانشگاه سمنان
- مديريت آموزشي 3 روزانه 1696  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- مديريت آموزشي 5 روزانه 1697  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- مديريت آموزشي 7 روزانه 1698  دانشگاه شيراز
- مديريت آموزشي 5 روزانه 1699  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- مديريت آموزشي 3 روزانه 1700  سنندج -دانشگاه كردستان 
- مديريت آموزشي 2 روزانه 1701  اردبيل -اردبيلي  دانشگاه محقق
- تكنولوژي آموزشي 5 روزانه 1702  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
3 روزانه 1703  دانشگاه اروميه  آموزش عالي مديريت آموزش عالي -
- روزانه 1704  دانشگاه اصفهان  آموزش عالي مديريت آموزش عالي 3

روزانه 1705  دانشگاه تهران  آموزش عالي مديريت آموزش عالي 2 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران
روزانه 1706  تهران -دانشگاه خوارزمي   آموزش عالي مديريت آموزش عالي 6 - محل تحصيل تهران

- روزانه 1707  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   آموزش عالي مديريت آموزش عالي 3
- روزانه 1708  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   آموزش عالي مديريت آموزش عالي 5

 2 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران
اقتصاد و مديريت مالي آموزش 

 عالي
 روزانه 1709  دانشگاه تهران  آموزش عالي

 - 3 
توسعه آموزش  ريزي برنامه
 عالي

 روزانه 1710  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   آموزش عالي

 - 5 
توسعه آموزش  ريزي برنامه
 عالي

 روزانه 1711  سنندج -دانشگاه كردستان   آموزش عالي

 - 2 
توسعه آموزش  ريزي برنامه
 عالي

 روزانه 1712  بابلسر - دانشگاه مازندران   آموزش عالي

 - 3 
درسي در آموزش  ريزي برنامه
 عالي

 روزانه 1713  دانشگاه اصفهان  آموزش عالي

 - 3 
درسي در آموزش  ريزي برنامه
 عالي

 روزانه 1714  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   آموزش عالي

 - 3 
فنّاوري اطالع رساني در 

 آموزش عالي
 روزانه 1715  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   آموزش عالي

- فلسفه تعليم و تربيت 1 نوبت دوم 1716  دانشگاه اصفهان
و تربيت فلسفه تعليم 3 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 1717  تهران - دانشگاه شاهد 

- درسي ريزي برنامه 1 نوبت دوم 1718  دانشگاه اصفهان
- درسي ريزي برنامه 1 نوبت دوم 1719  دانشگاه بيرجند
- درسي ريزي برنامه 1 نوبت دوم 1720  دانشگاه تبريز
- درسي ريزي برنامه 1 نوبت دوم 1721  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

درسي ريزي برنامه 1 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران نوبت دوم 1722  دانشگاه تهران
- درسي ريزي برنامه 2 نوبت دوم 1723  دانشگاه فردوسي مشهد
- درسي ريزي برنامه 2 نوبت دوم 1724  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- مديريت آموزشي 1 نوبت دوم 1725  دانشگاه اصفهان

 مديريت آموزشي  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 1726  )فارابي قم
مديريت آموزشي 2 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران نوبت دوم 1727  دانشگاه تهران

- مديريت آموزشي 1 نوبت دوم 1728  دانشگاه سمنان
- آموزشيمديريت  2 نوبت دوم 1729  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- نوبت دوم 1730  دانشگاه اصفهان  آموزش عالي مديريت آموزش عالي 1

 1 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران
اقتصاد و مديريت مالي آموزش 

 عالي
 نوبت دوم 1731  دانشگاه تهران  آموزش عالي

 - 1 
توسعه آموزش  ريزي برنامه
 عالي

 نوبت دوم 1732  بابلسر - دانشگاه مازندران   آموزش عالي

 - 1 
درسي در آموزش  ريزي برنامه
 عالي

 نوبت دوم 1733  دانشگاه اصفهان  آموزش عالي
پذيرش با عنوان فلسفه تعليم و تربيت گرايش تعليم و 

 فلسفه تعليم و تربيت  5 - تربيت اسالمي
مركز  -تهران  دانشگاه پيام نور استان

 پيام نور 1734  تحصيالت تكميلي تهران

آموزش از راه دور ريزي برنامه  5 -  مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 پيام نور 1735  تحصيالت تكميلي تهران

فلسفه تعليم و تربيت 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران خودگردانپرديس  1736  تهران -دانشگاه خوارزمي 
پذيرش با عنوان فلسفه تعليم و تربيت گرايش تعليم و 

محل تحصيل پرديس خودگردان  -تربيت اسالمي 
 دانشگاه

پرديس خودگردان 1737  دانشگاه شيراز فلسفه تعليم و تربيت  3 -

فلسفه تعليم و تربيت - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1738  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
درسي ريزي برنامه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1739  تهران -دانشگاه خوارزمي 

درسي ريزي برنامه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1740  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
درسي ريزي برنامه - 7 دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  پرديس خودگردان 1741  دانشگاه شيراز

درسي ريزي برنامه - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1742  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت آموزشي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1743  تهران -دانشگاه خوارزمي 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  20 صفحه فصل دوم  
 

 يتربيتم وعل - 2111  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
مديريت آموزشي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1744  دانشگاه شيراز

مديريت آموزشي - 5 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  پرديس خودگردان 1745  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
تكنولوژي آموزشي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1746  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

پرديس خودگردان 1747  تهران -دانشگاه خوارزمي   آموزش عالي آموزش عاليمديريت  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
پرديس خودگردان 1748  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   آموزش عالي مديريت آموزش عالي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مشاوره - 2112
 مشاوره  4 -  فقط زن

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 روزانه 1749  تهران

 مشاوره  4 - 
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 روزانه 1750  )كرج
- مشاوره 4 روزانه 1751  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- مشاوره 5 روزانه 1752  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- مشاوره 3 روزانه 1753  دانشگاه فردوسي مشهد
- مشاوره 3 روزانه 1754  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- مشاوره 2 روزانه 1755  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- مشاوره 1 نوبت دوم 1756  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- مشاوره 2 نوبت دوم 1757  دانشگاه فردوسي مشهد
- مشاوره 3 نوبت دوم 1758  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- مشاوره 2 نوبت دوم 1759  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

مشاوره 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1760  تهران -دانشگاه خوارزمي 
مشاوره - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1761  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 الهيات - 2113

  - 3  
علوم  - الهيات و معارف اسالمي 

 قرآن و حديث
 روزانه 1762  دانشگاه تربيت مدرس

  5 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي
علوم  - الهيات و معارف اسالمي 

 قرآن و حديث
 روزانه 1763  دانشگاه تهران

 - 7  
علوم  - الهيات و معارف اسالمي 

 قرآن و حديث
 روزانه 1764  قمدانشگاه 

- علوم و معارف نهج البالغه 5 روزانه 1765  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
- علوم و معارف نهج البالغه 2 روزانه 1766  دانشگاه كاشان
- علوم قرآن و حديث 5 روزانه 1767  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
- علوم قرآن و حديث 5 روزانه 1768  دانشگاه اراك
- علوم قرآن و حديث 5 روزانه 1769  دانشگاه اصفهان

 علوم قرآن و حديث  2 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 روزانه 1770  تهران
- علوم قرآن و حديث 4 روزانه 1771  دانشگاه ايالم

 علوم قرآن و حديث  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1772  )فارابي قم
- علوم قرآن و حديث 4 روزانه 1773  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- علوم قرآن و حديث 8 روزانه 1774  دانشگاه فردوسي مشهد
- علوم قرآن و حديث 3 روزانه 1775  دانشگاه كاشان
- علوم قرآن و حديث 2 روزانه 1776  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 تفسير تطبيقي  7 - محل تحصيل قم - فقط مرد
 -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 1777  قم -سازمان اوقاف و امور خيريه 
- تفسير تطبيقي 7 روزانه 1778  دانشگاه قم
- تفسير تطبيقي 3 روزانه 1779  دانشگاه يزد

 - 3  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1780  )فارابي قم

  5 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 روزانه 1781  دانشگاه تهران

 - 3  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 روزانه 1782  دانشگاه سمنان

 - 3  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 روزانه 1783  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 7  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 روزانه 1784  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 7  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 روزانه 1785  دانشگاه قم

 - 3  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 روزانه 1786  بابلسر - دانشگاه مازندران 

- فقه و حقوق اسالمي 6 روزانه 1787  دانشگاه اروميه
- فقه و حقوق جزا 5 روزانه 1788  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 

فقه و حقوق جزا 4 - محل تحصيل تهران روزانه 1789  تهران -دانشگاه خوارزمي 
فقه و حقوق جزا 4 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 1790  تهران -دانشگاه شهيد مطهري

 - 5  
هاي  انديشهفقه و مباني حقوق و 

 )ره(امام خميني 
و انقالب ) س(پژوهشكده امام خميني

 روزانه 1791  اسالمي
 - اسالمي و ارشاد پذيرش با عنوان الهيات ومعارف 

  5 - فقه و مباني حقوق اسالمي
الهيات و معارف اسالمي و 

 ارشاد
 روزانه 1792  )ع(دانشگاه امام صادق 

 -پذيرش با عنوان الهيات و معارف اسالمي و ارشاد 
  5 - علوم قرآني و حديث

الهيات و معارف اسالمي و 
 ارشاد

 روزانه 1793  )ع(دانشگاه امام صادق 
 - عنوان الهيات ومعارف اسالمي و ارشاد پذيرش با 

  4 - فلسفه و كالم اسالمي
الهيات و معارف اسالمي و 

 ارشاد
 روزانه 1794  )ع(دانشگاه امام صادق 

- فقه و حقوق خصوصي 4 روزانه 1795  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
فقه و حقوق خصوصي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 1796  تهران -دانشگاه شهيد مطهري

  3 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 - الهيات و معارف اسالمي 

 اديان و عرفان
 روزانه 1797  دانشگاه تهران

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  21 صفحه فصل دوم  
 

 الهيات - 2113  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 - 3  

 - الهيات و معارف اسالمي 
 اديان و عرفان

 روزانه 1798  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5  
هاي  انديشهعرفان اسالمي و 

 )ره(امام خميني 
و انقالب ) س(پژوهشكده امام خميني

 روزانه 1799  اسالمي
- عرفان و تصوف 6 روزانه 1800  دانشگاه سمنان

 - 2  
 - اسالمي الهيات و معارف 

 تاريخ و تمدن ملل اسالمي
 روزانه 1801 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين

  4 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 - الهيات و معارف اسالمي 

 تاريخ و تمدن ملل اسالمي
 روزانه 1802  دانشگاه تهران

 - 4  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 اسالميتاريخ و تمدن ملل 
 روزانه 1803  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
 روزانه 1804  دانشگاه ايالم

 - 3  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
 روزانه 1805 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين

 - 2  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 و كالم اسالمي فلسفه
 روزانه 1806  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 4  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
 روزانه 1807  دانشگاه تربيت مدرس

  3 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
 روزانه 1808  دانشگاه تهران

 - 3  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1809  )فارابي قم

 - 4  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
 روزانه 1810  دانشگاه زنجان

 - 3  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
 روزانه 1811  تبريز - مدني آذربايجان دانشگاه شهيد 

 - 4  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
 روزانه 1812  دانشگاه شيراز

 - 7  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
 روزانه 1813  دانشگاه قم

- حكمت متعاليه 7 روزانه 1814  دانشگاه اصفهان

 حكمت متعاليه  4 - 
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 روزانه 1815  )كرج
- حكمت متعاليه 5 روزانه 1816  دانشگاه فردوسي مشهد

 كالم اماميه  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1817  )فارابي قم
كالم اسالمي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 1818  تهران -دانشگاه شهيد مطهري  كالم

- كالم اسالمي 7 روزانه 1819  دانشگاه قم  كالم
فقه شافعي 2 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي روزانه 1820  دانشگاه تهران
روزانه 1821  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 2 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مدرسي معارف اسالمي نظري اسالممباني  3 - 
 روزانه 1822  )فارابي قم

- روزانه 1823  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 5
- روزانه 1824  دانشگاه فردوسي مشهد  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 4
- روزانه 1825  دانشگاه قم  مدرسي معارف اسالمي اسالممباني نظري  7

اخالق اسالمي 2 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي روزانه 1826  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي
روزانه 1827  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي 2 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي
انقالب اسالمي 2 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي روزانه 1828  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي

- انقالب اسالمي 5 روزانه 1829  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مدرسي معارف اسالمي
روزانه 1830  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 2 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 3 - 
 روزانه 1831  )فارابي قم

- روزانه 1832  دانشگاه فردوسي مشهد  مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 4

 - 1  
علوم  - الهيات و معارف اسالمي 

 قرآن و حديث
 نوبت دوم 1833  دانشگاه تربيت مدرس

  2 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي
علوم  - الهيات و معارف اسالمي 

 قرآن و حديث
 نوبت دوم 1834  دانشگاه تهران

- علوم و معارف نهج البالغه 2 نوبت دوم 1835  دانشگاه كاشان
- علوم قرآن و حديث 4 نوبت دوم 1836  دانشگاه اراك
- علوم قرآن و حديث 2 نوبت دوم 1837  دانشگاه اصفهان
- علوم قرآن و حديث 1 نوبت دوم 1838  دانشگاه ايالم

 علوم قرآن و حديث  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 1839  )فارابي قم
- علوم قرآن و حديث 6 دومنوبت  1840  دانشگاه فردوسي مشهد
- علوم قرآن و حديث 3 نوبت دوم 1841  دانشگاه كاشان
- علوم قرآن و حديث 2 نوبت دوم 1842  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 تفسير تطبيقي  4 - محل تحصيل قم -فقط مرد 
 -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 1843  قم -سازمان اوقاف و امور خيريه 

 تفسير تطبيقي  3 - تحصيل قممحل  -فقط زن 
 -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 1844  قم -سازمان اوقاف و امور خيريه 

  2 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 نوبت دوم 1845  دانشگاه تهران

 - 1  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 1846  )فارابي قم

 - 2  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 نوبت دوم 1847  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  22 صفحه فصل دوم  
 

 الهيات - 2113  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  تحصيلينام رشته  نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 - 7  

فقه  - الهيات و معارف اسالمي 
 و مباني حقوق اسالمي

 نوبت دوم 1848  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 نوبت دوم 1849  بابلسر - دانشگاه مازندران 

  1 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 - الهيات و معارف اسالمي 

 اديان و عرفان
 نوبت دوم 1850  دانشگاه تهران

 - 2  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 اديان و عرفان
 نوبت دوم 1851  دانشگاه فردوسي مشهد

- عرفان و تصوف 3 نوبت دوم 1852  دانشگاه سمنان

 - 1  
 - معارف اسالمي الهيات و 

 تاريخ و تمدن ملل اسالمي
 نوبت دوم 1853 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين

  2 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 - الهيات و معارف اسالمي 

 تاريخ و تمدن ملل اسالمي
 نوبت دوم 1854  دانشگاه تهران

 - 3  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 تمدن ملل اسالميتاريخ و 
 نوبت دوم 1855  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 1  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
 نوبت دوم 1856  دانشگاه ايالم

 - 3  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
 نوبت دوم 1857 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين

 - 2  
 - اسالمي  الهيات و معارف

 فلسفه و كالم اسالمي
 نوبت دوم 1858  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 1  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 1859  )فارابي قم

  1 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 -  الهيات و معارف اسالمي
 فلسفه و كالم اسالمي

 نوبت دوم 1860  دانشگاه تهران
- حكمت متعاليه 3 نوبت دوم 1861  دانشگاه اصفهان
- حكمت متعاليه 5 نوبت دوم 1862  دانشگاه فردوسي مشهد

 كالم اماميه  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 1863  )فارابي قم
فقه شافعي 1 - معارف اسالمي محل تحصيل دانشكده الهيات و نوبت دوم 1864  دانشگاه تهران

نوبت دوم 1865  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 1 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 1 - 
 نوبت دوم 1866  )فارابي قم

- نوبت دوم 1867  دانشگاه فردوسي مشهد  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 3
اخالق اسالمي 1 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي نوبت دوم 1868  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي
نوبت دوم 1869  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي 1 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي
انقالب اسالمي 1 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي نوبت دوم 1870  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي
نوبت دوم 1871  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 1 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي - 1 
 نوبت دوم 1872  )فارابي قم

- نوبت دوم 1873  دانشگاه فردوسي مشهد  مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 3

 - 5  
علوم  - الهيات و معارف اسالمي 

 قرآن و حديث
مركز  -استان اصفهان دانشگاه پيام نور 

 پيام نور 1874  آران و بيدگل

 علوم و معارف نهج البالغه  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1875  تحصيالت تكميلي تهران

 علوم قرآن و حديث  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1876  تحصيالت تكميلي تهران

 - 5  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1877  تحصيالت تكميلي تهران

 - 5  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1878  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   كالم فلسفه دين 5 - 
 پيام نور 1879  تحصيالت تكميلي تهران

- پيام نور 1880  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم   مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 5
- اخالق اسالمي 5 پيام نور 1881  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم   مدرسي معارف اسالمي
- پيام نور 1882  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم   مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي 5
- پيام نور 1883  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم   مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 5

 - 5  
علوم  - الهيات و معارف اسالمي 

 قرآن و حديث
قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 

 غيرانتفاعي 1884  )محل تحصيل قم(

  7 - محل تحصيل تهران
علوم  - الهيات و معارف اسالمي 

 قرآن و حديث
 غيرانتفاعي 1885  اصول الدينغيرانتفاعي دانشكده 

 - 7  
علوم  - الهيات و معارف اسالمي 

 قرآن و حديث
محل (اصول الدين غيرانتفاعي دانشكده 
 غيرانتفاعي 1886  )تحصيل قم

 علوم و معارف نهج البالغه  5 - 
قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 

 غيرانتفاعي 1887  )محل تحصيل قم(
علوم قرآن و حديث 7 - شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي 1888  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه 

 - 5  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 اسالميو مباني حقوق 
 -) ع(امير المومنينغيرانتفاعي دانشگاه 

 غيرانتفاعي 1889  اهواز

 - 7  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 غيرانتفاعي 1890  عدالتغيرانتفاعي دانشگاه 

  7 - شرايط در انتهاي دفترچه
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 غيرانتفاعي 1891  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه 

 - 7  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 غيرانتفاعي 1892  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 

پذيرش با عنوان مطالعات تطبيقي اديان گرايش 
 غيرانتفاعي 1893  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه  مطالعات تطبيقي اديان  7 - الهيات مسيحي

- تصوف و عرفان اسالمي 7 غيرانتفاعي 1894  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  23 صفحه فصل دوم  
 

 الهيات - 2113  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- مذاهب كالمي 7 غيرانتفاعي 1895  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

مذاهب كالمي 7 - پذيرش با عنوان وهابيت شناسي غيرانتفاعي 1896  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
- شيعه شناسي 7 غيرانتفاعي 1897  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

 - 7  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
 غيرانتفاعي 1898  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

 - 7  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
 غيرانتفاعي 1899  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 

- دين پژوهي 7 غيرانتفاعي 1900  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

 اماميهكالم   5 - 
قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 

 غيرانتفاعي 1901  )محل تحصيل قم(

 -) ع(امير المومنينغيرانتفاعي دانشگاه   كالم شيعه امامت 5 - 
 غيرانتفاعي 1902  اهواز

قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه   مدرسي معارف اسالمي اخالق اسالمي 5 - 
 غيرانتفاعي 1903  )محل تحصيل قم(

قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه   مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 5 - 
 غيرانتفاعي 1904  )محل تحصيل تهران(

مذاهب فقهي 7 - غيرانتفاعي 1905  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

علوم  -  الهيات و معارف اسالمي
 قرآن و حديث

پرديس خودگردان 1906  دانشگاه قم
- علوم قرآن و حديث 4 پرديس خودگردان 1907  دانشگاه فردوسي مشهد
- علوم قرآن و حديث 3 پرديس خودگردان 1908  دانشگاه كاشان

 - 5  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي

خودگردان البرز پرديس / دانشگاه تهران
هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 1909

 - 4  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
پرديس خودگردان 1910  دانشگاه فردوسي مشهد

  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 حقوق اسالمي و مباني
پرديس خودگردان 1911  دانشگاه قم

  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
پرديس خودگردان 1912  بابلسر - دانشگاه مازندران 

فقه و حقوق جزا 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1913  تهران -دانشگاه خوارزمي 
  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 - الهيات و معارف اسالمي 
 فلسفه و كالم اسالمي

پرديس خودگردان 1914  دانشگاه شيراز
حكمت متعاليه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1915  تهران -دانشگاه خوارزمي 

- متعاليه حكمت 3 پرديس خودگردان 1916  دانشگاه فردوسي مشهد
كالم اسالمي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1917  دانشگاه قم  كالم

 روان شناسي - 2114
پذيرش با عنوان روانشناسي كودكان استثنايي با 

  1 -  گرايش توانبخشي
روان شناسي و آموزش كودكان

 استثنايي
خارج به اعزام بورس 1918  دانشگاه تهران

روان شناسي 1 - پذيرش با عنوان روانشناسي صنعتي و سازماني خارج به اعزام بورس 1919  دانشگاه اصفهان
روان شناسي 1 - پذيرش با عنوان روانشناسي اجتماعي خارج به اعزام بورس 1920  تهران -دانشگاه خوارزمي 

روان شناسي 1 - سايبرسايكولوژيپذيرش با عنوان  خارج به اعزام بورس 1921  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
روان شناسي 1 - پذيرش با عنوان پداگوژيك خارج به اعزام بورس 1922  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 روان شناسي تربيتي  3 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 روزانه 1923  تهران
- روان شناسي تربيتي 2 روزانه 1924  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- روان شناسي تربيتي 4 روزانه 1925  دانشگاه تبريز

روان شناسي تربيتي 3 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران روزانه 1926  دانشگاه تهران
روان شناسي تربيتي 4 - محل تحصيل تهران روزانه 1927  تهران -خوارزمي دانشگاه 

- روان شناسي تربيتي 2 روزانه 1928  دانشگاه سمنان
- روان شناسي تربيتي 4 روزانه 1929  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- روان شناسي تربيتي 4 روزانه 1930  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- روان شناسي تربيتي 4 روزانه 1931  تبريز - آذربايجان دانشگاه شهيد مدني 
- روان شناسي تربيتي 3 روزانه 1932  دانشگاه شيراز
- روان شناسي تربيتي 5 روزانه 1933  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- روان شناسي تربيتي 5 روزانه 1934  خرم آباد - دانشگاه لرستان 
- روان شناسي تربيتي 3 روزانه 1935  بابلسر - دانشگاه مازندران 

  3 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران
روان شناسي و آموزش كودكان

 استثنايي
 روزانه 1936  دانشگاه تهران

 - 5  
روان شناسي و آموزش كودكان

 استثنايي
 روزانه 1937  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

اندازه گيريسنجش و  3 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران روزانه 1938  دانشگاه تهران
- سنجش و اندازه گيري 5 روزانه 1939  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- روان شناسي 5 روزانه 1940  دانشگاه اروميه
- روان شناسي 8 روزانه 1941  دانشگاه اصفهان

 روان شناسي  6 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 روزانه 1942  تهران
- روان شناسي 5 روزانه 1943  دانشگاه تبريز
- روان شناسي 4 روزانه 1944  دانشگاه تربيت مدرس

روان شناسي 4 - محل تحصيل تهران روزانه 1945  تهران -دانشگاه خوارزمي 
- روان شناسي 2 روزانه 1946  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- روان شناسي 2 روزانه 1947  دانشگاه سمنان
- روان شناسي 1 روزانه 1948  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- روان شناسي 4 روزانه 1949  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- روان شناسي 6 روزانه 1950  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- روان شناسي 5 روزانه 1951  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  24 صفحه فصل دوم  
 

 روان شناسي – 2114  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- روان شناسي 3 روزانه 1952  دانشگاه فردوسي مشهد
- روان شناسي 6 روزانه 1953  خرم آباد - دانشگاه لرستان 
- روان شناسي 4 روزانه 1954  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

روان شناسي باليني 2 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 1955  تهران - دانشگاه شاهد 
- روان شناسي باليني 4 روزانه 1956  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- روان شناسي باليني 8 روزانه 1957  دانشگاه شيراز

روان شناسي سالمت 3 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران روزانه 1958  دانشگاه تهران
روان شناسي سالمت 4 - محل تحصيل تهران روزانه 1959  تهران -دانشگاه خوارزمي 

- روان شناسي تربيتي 2 نوبت دوم 1960  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- روان شناسي تربيتي 2 نوبت دوم 1961  تبريزدانشگاه 

روان شناسي تربيتي 1 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران نوبت دوم 1962  دانشگاه تهران
- روان شناسي تربيتي 1 نوبت دوم 1963  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- روان شناسي تربيتي 3 نوبت دوم 1964  بابلسر - دانشگاه مازندران 

  2 - روانشناسي تهرانمحل تحصيل دانشكده 
روان شناسي و آموزش كودكان

 استثنايي
 نوبت دوم 1965  دانشگاه تهران

سنجش و اندازه گيري 1 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران نوبت دوم 1966  دانشگاه تهران
- روان شناسي 2 نوبت دوم 1967  دانشگاه اصفهان

 روان شناسي  2 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(الزهرادانشگاه 

 نوبت دوم 1968  تهران
- روان شناسي 3 نوبت دوم 1969  دانشگاه تبريز
- روان شناسي 2 نوبت دوم 1970  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- روان شناسي 2 نوبت دوم 1971  دانشگاه فردوسي مشهد
- روان شناسي 4 نوبت دوم 1972  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

روان شناسي باليني 2 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 1973  تهران - دانشگاه شاهد 
روان شناسي سالمت 2 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران نوبت دوم 1974  دانشگاه تهران

 روان شناسي  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1975  تحصيالت تكميلي تهران
- روان شناسي باليني 7 غيرانتفاعي 1976  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 

روان شناسي تربيتي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1977  تهران -دانشگاه خوارزمي 
روان شناسي تربيتي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1978  دانشگاه سمنان
روان شناسي تربيتي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1979  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
روان شناسي تربيتي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1980  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

روان شناسي تربيتي 3 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  پرديس خودگردان 1981  دانشگاه شيراز
- روان شناسي 5 پرديس خودگردان 1982  دانشگاه اصفهان

روان شناسي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1983  دانشگاه سمنان
باليني روان شناسي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه پرديس خودگردان 1984  تهران - دانشگاه شاهد 

روان شناسي باليني 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1985  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
روان شناسي باليني 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1986  دانشگاه شيراز

روان شناسي سالمت 4 - پرديس خودگردان واقع در تهرانمحل تحصيل  پرديس خودگردان 1987  تهران -دانشگاه خوارزمي 
 علوم ارتباطات - 2115

علوم ارتباطات 1 -  الملل چين پذيرش با عنوان سياست و روابط بين خارج به اعزام بورس 1988  دانشگاه تهران
ارتباطاتعلوم  1 - پذيرش با عنوان اقتصاد ژاپن خارج به اعزام بورس 1989  دانشگاه تهران

فرهنگ و ارتباطات 1 - پذيرش با عنوان جامعه و فرهنگ آلمان خارج به اعزام بورس 1990  دانشگاه تهران
علوم ارتباطات 3 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران روزانه 1991  دانشگاه تهران

- علوم ارتباطات 5 روزانه 1992  تهران - عالمه طباطبايي دانشگاه 
- فرهنگ و ارتباطات 6 روزانه 1993  )ع(دانشگاه امام صادق 

علوم ارتباطات 2 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران نوبت دوم 1994  دانشگاه تهران
فرهنگ و ارتباطات - 5 شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي 1995  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه 

علوم ارتباطات - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1996  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
 باستان شناسي -  2116

پيش از تاريخ 3 -  محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 1997  دانشگاه تهران  باستان شناسي
- تاريخپيش از  2 روزانه 1998  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   باستان شناسي
- پيش از تاريخ 1 روزانه 1999  دانشگاه هنر اصفهان  باستان شناسي
- دوران تاريخي 2 روزانه 2000  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   باستان شناسي
- دوران تاريخي 3 روزانه 2001  دانشگاه تربيت مدرس  باستان شناسي

دوران تاريخي 3 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 2002  دانشگاه تهران  باستان شناسي
- دوران تاريخي 1 روزانه 2003  بابلسر - دانشگاه مازندران   باستان شناسي
- دوران تاريخي 2 روزانه 2004  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   باستان شناسي
- دوران تاريخي 1 روزانه 2005  دانشگاه هنر اصفهان  باستان شناسي

دوران اسالمي 3 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 2006  دانشگاه تهران  باستان شناسي
- دوران اسالمي 1 روزانه 2007  بابلسر - دانشگاه مازندران   باستان شناسي
- دوران اسالمي 1 روزانه 2008  دانشگاه هنر اصفهان  باستان شناسي

پيش از تاريخ 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 2009  دانشگاه تهران  باستان شناسي
- دوران تاريخي 1 نوبت دوم 2010  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   باستان شناسي

تاريخيدوران  1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 2011  دانشگاه تهران  باستان شناسي
- دوران تاريخي 1 نوبت دوم 2012  بابلسر - دانشگاه مازندران   باستان شناسي

دوران اسالمي 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 2013  دانشگاه تهران  باستان شناسي
- دوران اسالمي 1 نوبت دوم 2014  بابلسر - دانشگاه مازندران   باستان شناسي

دوران تاريخي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2015  بابلسر - دانشگاه مازندران   باستان شناسي
دوران اسالمي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  2016  بابلسر - دانشگاه مازندران   باستان شناسي

 تربيت بدني -  2117
 1 -  پذيرش با عنوان تربيت بدني

مديريت اوقات فراغت و 
 تفريحيهاي  ورزش

خارج به اعزام بورس 2017  دانشگاه اصفهان  مديريت ورزشي

 - 2 
مديريت اوقات فراغت و 

 تفريحيهاي  ورزش
 روزانه 2019  دانشگاه صنعتي شاهرود  مديريت ورزشي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  25 صفحه فصل دوم  
 

 بدني تربيت – 2117  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 - 4 

ها مديريت راهبردي در سازمان
 و رويدادهاي ورزشي

 روزانه 2020  دانشگاه اروميه  مديريت ورزشي
محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

 2 - تهران
ها مديريت راهبردي در سازمان

 و رويدادهاي ورزشي
 روزانه 2021  دانشگاه تهران  مديريت ورزشي

 - 3 
ها مديريت راهبردي در سازمان

 و رويدادهاي ورزشي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت ورزشي

 روزانه 2018  )فارابي قم

 - 2 
ها مديريت راهبردي در سازمان

 رويدادهاي ورزشيو 
 روزانه 2022  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مديريت ورزشي

 - 5 
ها مديريت راهبردي در سازمان

 و رويدادهاي ورزشي
 روزانه 2023  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت ورزشي

 - 2 
ها مديريت راهبردي در سازمان

 و رويدادهاي ورزشي
 روزانه 2024  مشهددانشگاه فردوسي   مديريت ورزشي

 - 5 
ها مديريت راهبردي در سازمان

 و رويدادهاي ورزشي
 روزانه 2025  رشت -دانشگاه گيالن   مديريت ورزشي

 - 3 
ها مديريت راهبردي در سازمان

 و رويدادهاي ورزشي
 روزانه 2026  بابلسر - دانشگاه مازندران   مديريت ورزشي

 - 3 
ها  مديريت بازاريابي و رسانه

 ورزشدر 
 روزانه 2027  دانشگاه تبريز  مديريت ورزشي

 - 3 
ها  مديريت بازاريابي و رسانه

 در ورزش
 روزانه 2028  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت ورزشي

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 
 2 - تهران

ها  مديريت بازاريابي و رسانه
 در ورزش

 روزانه 2029  دانشگاه تهران  مديريت ورزشي

 - 1 
ها  مديريت بازاريابي و رسانه

 در ورزش
 روزانه 2030  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مديريت ورزشي

 - 3 
ها  مديريت بازاريابي و رسانه

 در ورزش
 روزانه 2031  سنندج -دانشگاه كردستان   مديريت ورزشي

 - 1 
ها  مديريت بازاريابي و رسانه

 در ورزش
 روزانه 2032  بابلسر - مازندران دانشگاه   مديريت ورزشي

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي عصبي 

 عضالني
 روزانه 2033  دانشگاه تربيت مدرس  فيزيولوژي ورزشي

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 
 2 - تهران

فيزيولوژي ورزشي عصبي 
 عضالني

 روزانه 2034  دانشگاه تهران  فيزيولوژي ورزشي

 - 1 
عصبي فيزيولوژي ورزشي 

 عضالني
 روزانه 2035  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   فيزيولوژي ورزشي

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي عصبي 

 عضالني
 روزانه 2036  كرمانشاه -دانشگاه رازي   فيزيولوژي ورزشي

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي عصبي 

 عضالني
 روزانه 2037  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيولوژي ورزشي

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي عصبي 

 عضالني
 روزانه 2038  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   فيزيولوژي ورزشي

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي عصبي 

 عضالني
 روزانه 2039  خرم آباد - دانشگاه لرستان   فيزيولوژي ورزشي

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي عصبي 

 عضالني
 روزانه 2040  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيولوژي ورزشي

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق

 و تنفس
 روزانه 2041  دانشگاه اروميه  فيزيولوژي ورزشي

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق

 و تنفس
 روزانه 2042  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   فيزيولوژي ورزشي

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق

 و تنفس
 روزانه 2043  تهران -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت   فيزيولوژي ورزشي

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 
 2 - تهران

فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق
 و تنفس

 روزانه 2044  دانشگاه تهران  فيزيولوژي ورزشي

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق

 و تنفس
 روزانه 2045  كرمانشاه -دانشگاه رازي   فيزيولوژي ورزشي

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق

 و تنفس
 روزانه 2046  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيولوژي ورزشي

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق

 و تنفس
 روزانه 2047  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيولوژي ورزشي

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق

 و تنفس
 روزانه 2048  بابلسر -  دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق

 و تنفس
 روزانه 2049  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   فيزيولوژي ورزشي

- روزانه 2050  دانشگاه اصفهان  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3
- روزانه 2051  بيرجنددانشگاه   فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 4
- روزانه 2052  دانشگاه تبريز  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 
 روزانه 2053  دانشگاه تهران  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 2 - تهران

- روزانه 2054  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   ورزشيفيزيولوژي  بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1
- روزانه 2055  دانشگاه شيراز  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 5
- روزانه 2056  دانشگاه فردوسي مشهد  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 4
- روزانه 2057  سنندج -دانشگاه كردستان   فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 4
- روزانه 2058  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3
- روزانه 2059  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 6

 حركات اصالحي 2 - 
آسيب شناسي ورزشي و 

 روزانه 2060  دانشگاه اصفهان  حركات اصالحي
محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

 حركات اصالحي 2 - تهران
آسيب شناسي ورزشي و 

 روزانه 2061  دانشگاه تهران  حركات اصالحي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  26 صفحه فصل دوم  
 

 يبدن تربيت – 2117  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه محل   نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 حركات اصالحي 3 - 

آسيب شناسي ورزشي و 
 روزانه 2062  رشت -دانشگاه گيالن   حركات اصالحي

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 
 امدادگر ورزشي 2 - تهران

آسيب شناسي ورزشي و 
 روزانه 2063  دانشگاه تهران  حركات اصالحي

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي محل تحصيل 
 روزانه 2064  دانشگاه تهران  رفتارحركتي رشدحركتي 2 - تهران

رشدحركتي 3 - محل تحصيل تهران روزانه 2065  تهران -دانشگاه خوارزمي   رفتارحركتي
- رشدحركتي 2 روزانه 2066  دانشگاه فردوسي مشهد  رفتارحركتي
- يادگيري حركتي 3 روزانه 2067  دانشگاه اروميه  رفتارحركتي

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 
 روزانه 2068  دانشگاه تهران  رفتارحركتي يادگيري حركتي 2 - تهران

- يادگيري حركتي 5 روزانه 2069  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رفتارحركتي
- يادگيري حركتي 2 روزانه 2070  دانشگاه فردوسي مشهد  رفتارحركتي
- بيومكانيك ورزشي 2 روزانه 2071  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

بيومكانيك ورزشي 3 - محل تحصيل تهران روزانه 2072  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
مديريت اوقات فراغت و 

 تفريحيهاي  ورزش
 نوبت دوم 2074  دانشگاه صنعتي شاهرود  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي محل تحصيل دانشكده 
 1 - تهران

ها مديريت راهبردي در سازمان
 و رويدادهاي ورزشي

 نوبت دوم 2075  دانشگاه تهران  مديريت ورزشي

 - 1 
ها مديريت راهبردي در سازمان

 و رويدادهاي ورزشي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت ورزشي

 نوبت دوم 2073  )فارابي قم

 - 2 
ها راهبردي در سازمانمديريت 

 و رويدادهاي ورزشي
 نوبت دوم 2076  دانشگاه فردوسي مشهد  مديريت ورزشي

 - 2 
ها مديريت راهبردي در سازمان

 و رويدادهاي ورزشي
 نوبت دوم 2077  بابلسر - دانشگاه مازندران   مديريت ورزشي

 - 1 
ها  مديريت بازاريابي و رسانه

 در ورزش
 نوبت دوم 2078  تبريزدانشگاه   مديريت ورزشي

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 
 1 - تهران

ها  مديريت بازاريابي و رسانه
 در ورزش

 نوبت دوم 2079  دانشگاه تهران  مديريت ورزشي

 - 1 
ها  مديريت بازاريابي و رسانه

 در ورزش
 نوبت دوم 2080  بابلسر - دانشگاه مازندران   مديريت ورزشي

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي محل تحصيل 
 1 - تهران

فيزيولوژي ورزشي عصبي 
 عضالني

 نوبت دوم 2081  دانشگاه تهران  فيزيولوژي ورزشي

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي عصبي 

 عضالني
 نوبت دوم 2082  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   فيزيولوژي ورزشي

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي عصبي 

 عضالني
 نوبت دوم 2083  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيولوژي ورزشي

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق

 و تنفس
 نوبت دوم 2084  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   فيزيولوژي ورزشي

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق

 و تنفس
 نوبت دوم 2085  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   فيزيولوژي ورزشي

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي محل تحصيل 
 1 - تهران

فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق
 و تنفس

 نوبت دوم 2086  دانشگاه تهران  فيزيولوژي ورزشي

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق

 و تنفس
 نوبت دوم 2087  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيولوژي ورزشي

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق

 و تنفس
 نوبت دوم 2088  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   فيزيولوژي ورزشي

- نوبت دوم 2089  دانشگاه اصفهان  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1
- نوبت دوم 2090  دانشگاه بيرجند  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1
- نوبت دوم 2091  دانشگاه تبريز  ورزشيفيزيولوژي  بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 
 نوبت دوم 2092  دانشگاه تهران  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1 - تهران

- نوبت دوم 2093  دانشگاه فردوسي مشهد  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 4
- نوبت دوم 2094  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيولوژي ورزشي متابوليسم ورزشيبيوشيمي و  4

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 
 حركات اصالحي 1 - تهران

آسيب شناسي ورزشي و 
 نوبت دوم 2095  دانشگاه تهران  حركات اصالحي

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 
 امدادگر ورزشي 1 - تهران

آسيب شناسي ورزشي و 
 نوبت دوم 2096  دانشگاه تهران  حركات اصالحي

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 
 نوبت دوم 2097  دانشگاه تهران  رفتارحركتي رشدحركتي 1 - تهران

- رشدحركتي 2 نوبت دوم 2098  دانشگاه فردوسي مشهد  رفتارحركتي
تربيت بدني و علوم ورزشي محل تحصيل دانشكده 

 نوبت دوم 2099  دانشگاه تهران  رفتارحركتي يادگيري حركتي 1 - تهران
- يادگيري حركتي 2 نوبت دوم 2100  دانشگاه فردوسي مشهد  رفتارحركتي
- بيومكانيك ورزشي 2 نوبت دوم 2101  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 5 
ها  مديريت بازاريابي و رسانه

 ورزشدر 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت ورزشي

 پيام نور 2102  تحصيالت تكميلي تهران

 - 5 
ها مديريت راهبردي در سازمان

 و رويدادهاي ورزشي
 غيرانتفاعي 2103  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه   مديريت ورزشي

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ها سازمانمديريت راهبردي در 
 و رويدادهاي ورزشي

پرديس خودگردان 2104  دانشگاه اروميه  مديريت ورزشي

 - 7 
ها مديريت راهبردي در سازمان

 و رويدادهاي ورزشي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت ورزشي

پرديس خودگردان 2105  )خودگردان كيش

 - 2 
ها مديريت راهبردي در سازمان

 ورزشيو رويدادهاي 
  مديريت ورزشي

پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران
هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 2106

 - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ها مديريت راهبردي در سازمان

 و رويدادهاي ورزشي
پرديس خودگردان 2107  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت ورزشي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  27 صفحه فصل دوم  
 

 يتربيت بدن – 2117  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ها مديريت راهبردي در سازمان
 و رويدادهاي ورزشي

پرديس خودگردان 2108  بابلسر - دانشگاه مازندران   ورزشيمديريت 

 - 7 
ها  مديريت بازاريابي و رسانه

 در ورزش
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت ورزشي

پرديس خودگردان 2109  )خودگردان كيش

 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ها  مديريت بازاريابي و رسانه

 در ورزش
پرديس خودگردان 2110  بابلسر - دانشگاه مازندران   ورزشيمديريت 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي عصبي 

 عضالني
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   فيزيولوژي ورزشي

پرديس خودگردان 2111  )خودگردان كيش

 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي عصبي 

 عضالني
پرديس خودگردان 2112  سبزوار -حكيم سبزواري  دانشگاه  فيزيولوژي ورزشي

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي عصبي 

 عضالني
پرديس خودگردان 2113  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيولوژي ورزشي

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي عصبي 

 عضالني
پرديس خودگردان 2114  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيولوژي ورزشي

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق

 و تنفس
پرديس خودگردان 2115  دانشگاه اروميه  فيزيولوژي ورزشي

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق

 و تنفس
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   فيزيولوژي ورزشي

پرديس خودگردان 2116  )خودگردان كيش

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق

 و تنفس
  فيزيولوژي ورزشي

پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران
هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 2117

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
و عروقفيزيولوژي ورزشي قلب 

 و تنفس
پرديس خودگردان 2118  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيولوژي ورزشي

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

 و تنفس
پرديس خودگردان 2119  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيولوژي ورزشي

- پرديس خودگردان 2120  دانشگاه اصفهان  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 2
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در شهر 

پرديس خودگردان 2121  دانشگاه تبريز  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3 - تبريز

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 7 - 
پرديس خودگردان 2122  )خودگردان كيش

پرديس خودگردان 2123  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردانپرديس  2124  دانشگاه شيراز  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 2125  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 2126  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 حركات اصالحي 2 - 
آسيب شناسي ورزشي و 

پرديس خودگردان 2127  دانشگاه اصفهان  حركات اصالحي

 حركات اصالحي 7 - 
آسيب شناسي ورزشي و 

  حركات اصالحي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 2128  )خودگردان كيش

 حركات اصالحي 2 - 
آسيب شناسي ورزشي و 

  حركات اصالحي
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 2129

 امدادگر ورزشي 7 - 
آسيب شناسي ورزشي و 

  حركات اصالحي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 2130  )خودگردان كيش
رشدحركتي 3 - در تهرانمحل تحصيل پرديس خودگردان واقع  پرديس خودگردان 2131  تهران -دانشگاه خوارزمي   رفتارحركتي

يادگيري حركتي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2132  دانشگاه اروميه  رفتارحركتي
يادگيري حركتي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2133  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي  رفتارحركتي

بيومكانيك ورزشي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 2134  تهران -دانشگاه خوارزمي 
 زبان و ادبيات فارسي - 2118

  - زبان و ادبيات فارسي 9 روزانه 2135  دانشگاه اراك
- زبان و ادبيات فارسي 7 روزانه 2136  دانشگاه اروميه

 زبان و ادبيات فارسي  3 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 روزانه 2137  تهران
- زبان و ادبيات فارسي 4 روزانه 2138  دانشگاه ايالم
- زبان و ادبيات فارسي 2 روزانه 2139  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- زبان و ادبيات فارسي 6 روزانه 2140  بيرجنددانشگاه 
- زبان و ادبيات فارسي 3 روزانه 2141 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين
- زبان و ادبيات فارسي 7 روزانه 2142  دانشگاه تبريز
- زبان و ادبيات فارسي 3 روزانه 2143  دانشگاه تربيت مدرس

زبان و ادبيات فارسي 5 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 2144  دانشگاه تهران
- زبان و ادبيات فارسي 5 روزانه 2145  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 زبان و ادبيات فارسي  6 - 
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 روزانه 2146  )كرج
- زبان و ادبيات فارسي 6 روزانه 2147  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- زبان و ادبيات فارسي 3 روزانه 2148  دانشگاه زنجان
- زبان و ادبيات فارسي 6 روزانه 2149  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
- زبان و ادبيات فارسي 8 روزانه 2150  دانشگاه سمنان
- زبان و ادبيات فارسي 5 روزانه 2151  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- ادبيات فارسيزبان و  3 روزانه 2152  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- زبان و ادبيات فارسي 3 روزانه 2153  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- زبان و ادبيات فارسي 6 روزانه 2154  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- زبان و ادبيات فارسي 4 روزانه 2155  دانشگاه فردوسي مشهد
- زبان و ادبيات فارسي 5 روزانه 2156  دانشگاه قم

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان  -فقط زن 
 روزانه 2157  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي  2 - طالقاني

- زبان و ادبيات فارسي 5 روزانه 2158  دانشگاه كاشان
- زبان و ادبيات فارسي 5 روزانه 2159  سنندج -دانشگاه كردستان 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  28 صفحه فصل دوم  
 

 زبان و ادبيات فارسي - 2118  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- زبان و ادبيات فارسي 4 روزانه 2160  رشت -دانشگاه گيالن 
- زبان و ادبيات فارسي 5 روزانه 2161  خرم آباد - دانشگاه لرستان 
- زبان و ادبيات فارسي 10 روزانه 2162  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- زبان و ادبيات فارسي 5 روزانه 2163  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- زبان و ادبيات فارسي 3 روزانه 2164  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- ادبيات فارسيزبان و  3 روزانه 2165  دانشگاه ياسوج
- زبان و ادبيات فارسي 4 روزانه 2166  دانشگاه يزد
- زبان و ادبيات فارسي 6 روزانه 2167  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
- ادبيات حماسي 7 روزانه 2168  دانشگاه اروميه  زبان و ادبيات فارسي

ادبيات حماسي 4 - ادبيات و علوم انسانيمحل تحصيل دانشكده  روزانه 2169  دانشگاه تهران  زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات حماسي 3 روزانه 2170  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات حماسي 2 روزانه 2171  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات حماسي 4 روزانه 2172  دانشگاه فردوسي مشهد  ادبيات فارسيزبان و 
- ادبيات عرفاني 7 روزانه 2173  دانشگاه اروميه  زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات عرفاني 3 روزانه 2174 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات عرفاني 3 روزانه 2175  تربيت مدرسدانشگاه   زبان و ادبيات فارسي

ادبيات عرفاني 4 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 2176  دانشگاه تهران  زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات عرفاني 3 روزانه 2177  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات عرفاني 3 روزانه 2178  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات عرفاني 4 روزانه 2179  دانشگاه فردوسي مشهد  زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات عرفاني 3 روزانه 2180  خرم آباد - دانشگاه لرستان   زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات عرفاني 4 روزانه 2181  بابلسر - دانشگاه مازندران   زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات غنايي 7 روزانه 2182  دانشگاه اروميه  زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات غنايي 3 روزانه 2183  دانشگاه اصفهان  زبان و ادبيات فارسي

ادبيات غنايي 4 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 2184  دانشگاه تهران  زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات غنايي 3 روزانه 2185  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   و ادبيات فارسي زبان
- ادبيات غنايي 3 روزانه 2186  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي
- زبان و ادبيات فارسي 5 نوبت دوم 2187  دانشگاه اراك

 زبان و ادبيات فارسي  1 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 نوبت دوم 2188  تهران
- زبان و ادبيات فارسي 2 نوبت دوم 2189  دانشگاه ايالم
- زبان و ادبيات فارسي 1 نوبت دوم 2190  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- زبان و ادبيات فارسي 2 نوبت دوم 2191  دانشگاه بيرجند
- زبان و ادبيات فارسي 2 نوبت دوم 2192 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين
- زبان و ادبيات فارسي 7 نوبت دوم 2193  دانشگاه تبريز
- زبان و ادبيات فارسي 1 نوبت دوم 2194  دانشگاه تربيت مدرس

زبان و ادبيات فارسي 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 2195  دانشگاه تهران
4 زبان و ادبيات فارسي - نوبت دوم 2196  دانشگاه سمنان
- زبان و ادبيات فارسي 1 نوبت دوم 2197  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- زبان و ادبيات فارسي 3 نوبت دوم 2198  دانشگاه فردوسي مشهد
- زبان و ادبيات فارسي 5 نوبت دوم 2199  دانشگاه كاشان

خيابان محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم 2200  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي  2 - طالقاني

- زبان و ادبيات فارسي 9 نوبت دوم 2201  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- زبان و ادبيات فارسي 5 نوبت دوم 2202  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- زبان و ادبيات فارسي 1 نوبت دوم 2203  عباسبندر  -دانشگاه هرمزگان 

ادبيات حماسي 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 2204  دانشگاه تهران  زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات حماسي 4 نوبت دوم 2205  دانشگاه فردوسي مشهد  زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات عرفاني 2 نوبت دوم 2206 قزوين - )ره(امام خمينيالمللي  دانشگاه بين  زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات عرفاني 1 نوبت دوم 2207  دانشگاه تربيت مدرس  زبان و ادبيات فارسي

ادبيات عرفاني 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 2208  دانشگاه تهران  زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات عرفاني 4 نوبت دوم 2209  دانشگاه فردوسي مشهد  زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات غنايي 1 نوبت دوم 2210  دانشگاه اصفهان  زبان و ادبيات فارسي

ادبيات غنايي 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 2211  دانشگاه تهران  زبان و ادبيات فارسي

 زبان و ادبيات فارسي  5 - 
تهران  -تهران  دانشگاه پيام نور استان

 پيام نور 2212  جنوب

 زبان و ادبيات فارسي  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 2213  تحصيالت تكميلي تهران
زبان و ادبيات فارسي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2214  دانشگاه اروميه

 زبان و ادبيات فارسي  5 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 2215

 زبان و ادبيات فارسي  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 2216  )خودگردان كيش
فارسيزبان و ادبيات  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2217  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

زبان و ادبيات فارسي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 2218  تهران -دانشگاه خوارزمي 
- زبان و ادبيات فارسي 4 پرديس خودگردان 2219  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

زبان و ادبيات فارسي - 4 خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 2220  دانشگاه سمنان
زبان و ادبيات فارسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2221  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
زبان و ادبيات فارسي - 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2222  تهران - طباطبايي دانشگاه عالمه 

- زبان و ادبيات فارسي 2 پرديس خودگردان 2223  دانشگاه فردوسي مشهد
زبان و ادبيات فارسي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2224  خرم آباد - دانشگاه لرستان 
ادبيات فارسيزبان و  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2225  بابلسر - دانشگاه مازندران 
ادبيات حماسي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2226  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات عرفاني 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2227  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي

- ادبيات غنايي 2 پرديس خودگردان 2228  دانشگاه اصفهان  زبان و ادبيات فارسي
- ادبيات غنايي 3 پرديس خودگردان 2229  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  29 صفحه فصل دوم  
 

  زبان و ادبيات عرب - 2119
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   مؤسسه محل تحصيلنام دانشگاه يا   نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

  - زبان و ادبيات عرب 5 روزانه 2230  دانشگاه اراك
- زبان و ادبيات عرب 6 روزانه 2231  دانشگاه اصفهان
- زبان و ادبيات عرب 2 روزانه 2232  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- زبان و ادبيات عرب 3 روزانه 2233 قزوين - )ره(امام خميني المللي دانشگاه بين
- زبان و ادبيات عرب 4 روزانه 2234  دانشگاه تربيت مدرس

زبان و ادبيات عرب 7 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 2235  دانشگاه تهران

 زبان و ادبيات عرب  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 2236  )فارابي قم
- زبان و ادبيات عرب 3 روزانه 2237  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- زبان و ادبيات عرب 3 روزانه 2238  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

 زبان و ادبيات عرب  5 - 
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 روزانه 2239  )كرج
- زبان و ادبيات عرب 6 روزانه 2240  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- زبان و ادبيات عرب 5 روزانه 2241  دانشگاه سمنان
- زبان و ادبيات عرب 4 روزانه 2242  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- زبان و ادبيات عرب 5 روزانه 2243  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- زبان و ادبيات عرب 4 روزانه 2244  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- زبان و ادبيات عرب 5 روزانه 2245  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- زبان و ادبيات عرب 6 روزانه 2246  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان  -فقط زن 
 روزانه 2247  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات عرب  2 - طالقاني

- زبان و ادبيات عرب 5 روزانه 2248  دانشگاه كاشان
- زبان و ادبيات عرب 3 روزانه 2249  خرم آباد - دانشگاه لرستان 
- زبان و ادبيات عرب 3 روزانه 2250  دانشگاه يزد

مطالعات ترجمه عربي 5 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني - روزانه 2251  دانشگاه تهران
- زبان و ادبيات عرب 3 نوبت دوم 2252  دانشگاه اراك
- زبان و ادبيات عرب 2 نوبت دوم 2253  دانشگاه اصفهان
- زبان و ادبيات عرب 3 نوبت دوم 2254 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين

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

دومنوبت  2255  )فارابي قم  

- زبان و ادبيات عرب 1 نوبت دوم 2256  دانشگاه سمنان
- زبان و ادبيات عرب 1 نوبت دوم 2257  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- زبان و ادبيات عرب 6 نوبت دوم 2258  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان  -فقط زن 
 نوبت دوم 2259  دانشگاه كاشان عربزبان و ادبيات   2 - طالقاني

- زبان و ادبيات عرب 5 نوبت دوم 2260  دانشگاه كاشان
- زبان و ادبيات عرب 4 پرديس خودگردان 2261  دانشگاه اصفهان

زبان و ادبيات عرب 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 2262  تهران -دانشگاه خوارزمي 
زبان و ادبيات عرب 4 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل پرديس خودگردان 2263  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

زبان و ادبيات عرب - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2264  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- زبان و ادبيات عرب 3 پرديس خودگردان 2265  دانشگاه فردوسي مشهد

زبان و ادبيات عرب 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2266  خرم آباد - دانشگاه لرستان 
 ريزي برنامه -محيط زيست  -  2120

ريزي برنامه -محيط زيست  3 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران روزانه 2267  دانشگاه تهران
ريزي برنامه -محيط زيست  2 - دانشكده محيط زيست تهرانمحل تحصيل  نوبت دوم 2268  دانشگاه تهران

 آموزش محيط زيست  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 2269  تحصيالت تكميلي تهران

 ريزي برنامه -محيط زيست   3 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  صرفا براي ورودي محل تحصيل(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 2270

  

   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  30 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
 پايههاي گروه آزمايشي علوم  كدرشته محل -2جدول شماره 

 زمينعلوم  -  2201

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
  1 -  پذيرش با عنوان گوهرشناسي

رسوبي و رسوب سنگ شناسي 
 شناسي

خارج به اعزام بورس 2271  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
آب شناسي 1 - هاي زيرزميني پذيرش با عنوان آب خارج به اعزام بورس 2272  دانشگاه اصفهان

آب شناسي 2 - پذيرش با عنوان زمين شناسي دريايي خارج به اعزام بورس 2273  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
هاي زيرزميني با تخصص مدلينگ پذيرش با عنوان آب آب شناسي 1 - خارج به اعزام بورس 2274  دانشگاه فردوسي مشهد

- زمين شناسي زيست محيطي 1 خارج به اعزام بورس 2275  دانشگاه فردوسي مشهد
فسيل شناسي و چينه - پذيرش با عنوان زمين شناسي

 روزانه 2276  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  فسيل شناسي و چينه شناسي  3 - شناسي
فسيل شناسي و چينه - پذيرش با عنوان زمين شناسي

 روزانه 2277  دانشگاه فردوسي مشهد فسيل شناسي و چينه شناسي  3 - شناسي
سنگ شناسي رسوبي و - پذيرش با عنوان زمين شناسي

  2 - رسوب شناسي
رسوب سنگ شناسي رسوبي و 

 شناسي
 روزانه 2278  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

سنگ شناسي رسوبي -پذيرش با عنوان زيست شناسي
  2 - محل تحصيل پرديس علوم -و رسوب شناسي 

سنگ شناسي رسوبي و رسوب 
 شناسي

 روزانه 2279  دانشگاه تهران
سنگ شناسي رسوبي و - پذيرش با عنوان زمين شناسي

  3 - رسوب شناسي
شناسي رسوبي و رسوب سنگ 
 شناسي

 روزانه 2280  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
سنگ شناسي رسوبي و - پذيرش با عنوان زمين شناسي

  3 - رسوب شناسي
سنگ شناسي رسوبي و رسوب 

 شناسي
 روزانه 2281  دانشگاه فردوسي مشهد

سنگ شناسي رسوبي و - پذيرش با عنوان زمين شناسي
  2 - -رسوب شناسي 

شناسي رسوبي و رسوب سنگ 
 شناسي

 روزانه 2282  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
آب شناسي 3 - آب شناسي- پذيرش با عنوان زمين شناسي روزانه 2283  دانشگاه تبريز
آب شناسي 3 - آب شناسي- پذيرش با عنوان زمين شناسي روزانه 2284  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

آب شناسي 2 - آبشناسي- شناسيپذيرش با عنوان زمين  روزانه 2285  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
آب شناسي 5 - آبشناسي- پذيرش با عنوان زمين شناسي روزانه 2286  دانشگاه شيراز
آب شناسي 1 - آب شناسي- پذيرش با عنوان زمين شناسي روزانه 2287  دانشگاه صنعتي شاهرود

- زمين شناسي مهندسي 2 روزانه 2288  دانشگاه اصفهان
- زمين شناسي مهندسي 1 روزانه 2289  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

زمين شناسي مهندسي 4 - پذيرش با عنوان زمين شناسي روزانه 2290  دانشگاه تربيت مدرس
زمين شناسي مهندسي 1 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 2291  دانشگاه تهران

- شناسي مهندسيزمين  4 روزانه 2292  دانشگاه فردوسي مشهد
- زمين شناسي زيست محيطي 2 روزانه 2293  دانشگاه شيراز

پترولوژي 2 - پترولوژي- پذيرش با عنوان زمين شناسي روزانه 2294  دانشگاه اصفهان
پترولوژي 4 - پترولوژي- پذيرش با عنوان زمين شناسي روزانه 2295  دانشگاه تبريز
محل  - پترولوژي - پذيرش با عنوان زمين شناسي

 روزانه 2296  دانشگاه تهران پترولوژي  2 - تحصيل پرديس علوم
پترولوژي 3 - محل تحصيل تهران روزانه 2297  تهران -دانشگاه خوارزمي 

پترولوژي 3 - پترولوژي- پذيرش با عنوان زمين شناسي روزانه 2298  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
پترولوژي 3 - - پترولوژي - پذيرش با عنوان زمين شناسي روزانه 2299  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

- زمين شناسي اقتصادي 2 روزانه 2300  دانشگاه اروميه
- زمين شناسي اقتصادي 3 روزانه 2301  دانشگاه تبريز

زمين شناسي اقتصادي 2 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 2302  دانشگاه تهران
- زمين شناسي اقتصادي 4 روزانه 2303  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- زمين شناسي اقتصادي 2 روزانه 2304  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- زمين شناسي اقتصادي 4 روزانه 2305  دانشگاه شيراز
- زمين شناسي اقتصادي 3 روزانه 2306  دانشگاه فردوسي مشهد

تكتونيك 4 - تكتونيك- پذيرش با عنوان زمين شناسي روزانه 2307  دانشگاه بيرجند
تكتونيك 3 - تكتونيك- پذيرش با عنوان زمين شناسي روزانه 2308  دانشگاه تربيت مدرس
تكتونيك 3 - تكتونيك- پذيرش با عنوان زمين شناسي روزانه 2309  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

تكتونيك 3 - تكتونيك- زمين شناسيپذيرش با عنوان  روزانه 2310  دانشگاه شيراز
تكتونيك 2 - تكتونيك- پذيرش با عنوان زمين شناسي روزانه 2311  دانشگاه فردوسي مشهد

- تكتونيك 2 روزانه 2312  گرگان -دانشگاه گلستان 
- زمين شناسي نفت 4 روزانه 2313  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

زمين شناسي نفت 2 - محورپژوهش  روزانه 2314  پژوهشگاه صنعت نفت
فسيل شناسي و چينه - پذيرش با عنوان زمين شناسي

 نوبت دوم 2315  دانشگاه فردوسي مشهد فسيل شناسي و چينه شناسي  2 - شناسي
سنگ شناسي رسوبي -پذيرش با عنوان زيست شناسي

  1 - محل تحصيل پرديس علوم -و رسوب شناسي 
شناسي رسوبي و رسوب  سنگ

 شناسي
 نوبت دوم 2316  دانشگاه تهران

سنگ شناسي رسوبي و - پذيرش با عنوان زمين شناسي
  2 - رسوب شناسي

سنگ شناسي رسوبي و رسوب 
 شناسي

 نوبت دوم 2317  دانشگاه فردوسي مشهد
سنگ شناسي رسوبي و - پذيرش با عنوان زمين شناسي

  1 - رسوب شناسي
رسوب  سنگ شناسي رسوبي و

 شناسي
 نوبت دوم 2318  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

آب شناسي 1 - آب شناسي- پذيرش با عنوان زمين شناسي نوبت دوم 2319  دانشگاه تبريز
آب شناسي 1 - آب شناسي- پذيرش با عنوان زمين شناسي نوبت دوم 2320  دانشگاه صنعتي شاهرود

- زمين شناسي مهندسي 1 نوبت دوم 2321  دانشگاه اصفهان
- زمين شناسي مهندسي 1 نوبت دوم 2322  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

زمين شناسي مهندسي 1 - پذيرش با عنوان زمين شناسي نوبت دوم 2323  دانشگاه تربيت مدرس
زمين شناسي مهندسي 1 - محل تحصيل پرديس علوم نوبت دوم 2324  دانشگاه تهران

- مهندسيزمين شناسي  3 نوبت دوم 2325  دانشگاه فردوسي مشهد
پترولوژي 1 - پترولوژي- پذيرش با عنوان زمين شناسي نوبت دوم 2326  دانشگاه اصفهان
پترولوژي 2 - پترولوژي- پذيرش با عنوان زمين شناسي نوبت دوم 2327  دانشگاه تبريز
محل  - پترولوژي - پذيرش با عنوان زمين شناسي

 نوبت دوم 2328  دانشگاه تهران پترولوژي  1 - تحصيل پرديس علوم

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  31 صفحه فصل دوم  
 

 علوم زمين - 2201  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
پترولوژي 1 - پترولوژي- پذيرش با عنوان زمين شناسي نوبت دوم 2329  عباسبندر  -دانشگاه هرمزگان 

- زمين شناسي اقتصادي 2 نوبت دوم 2330  دانشگاه تبريز
زمين شناسي اقتصادي 1 - محل تحصيل پرديس علوم نوبت دوم 2331  دانشگاه تهران

- زمين شناسي اقتصادي 2 نوبت دوم 2332  دانشگاه فردوسي مشهد
تكتونيك 2 - تكتونيك- پذيرش با عنوان زمين شناسي نوبت دوم 2333  دانشگاه تربيت مدرس
تكتونيك 2 - تكتونيك- پذيرش با عنوان زمين شناسي نوبت دوم 2334  دانشگاه فردوسي مشهد

- تكتونيك 1 نوبت دوم 2335  گرگان -دانشگاه گلستان 
زمين شناسي اقتصادي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  2336  دانشگاه اروميه
زمين شناسي اقتصادي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2337  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
تكتونيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2338  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 شيمي - 2202
  - شيمي فيزيك 5 روزانه 2339  دانشگاه اراك  شيمي

- شيمي فيزيك 6 روزانه 2340  دانشگاه اصفهان  شيمي
- شيمي فيزيك 9 روزانه 2341  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي
- شيمي فيزيك 3 روزانه 5181 قزوين - )ره(المللي امام خميني بيندانشگاه   شيمي
- شيمي فيزيك 4 روزانه 2342  دانشگاه بيرجند  شيمي
- فيزيك شيمي 6 روزانه 2343  دانشگاه تبريز  شيمي

شيمي فيزيك 5 - پذيرش با عنوان شيمي بدون گرايش روزانه 2344  دانشگاه تربيت مدرس  شيمي
شيمي فيزيك 4 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 2345  دانشگاه تهران  شيمي

- شيمي فيزيك 5 روزانه 2346  دانشگاه دامغان  شيمي
- شيمي فيزيك 1 روزانه 2347  كرمانشاه -دانشگاه رازي   شيمي
- شيمي فيزيك 4 روزانه 2348  دانشگاه زنجان  شيمي
- شيمي فيزيك 2 روزانه 2349  دانشگاه سمنان  شيمي
- شيمي فيزيك 2 روزانه 2350  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شيمي
- شيمي فيزيك 2 روزانه 2351  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   شيمي
- شيمي فيزيك 4 روزانه 2352  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي
- شيمي فيزيك 4 روزانه 2353  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   شيمي
- شيمي فيزيك 6 روزانه 2354  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي
- شيمي فيزيك 3 روزانه 2355  دانشگاه شيراز  شيمي
- شيمي فيزيك 7 روزانه 2356  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   شيمي شيمي فيزيك 2 - 
 روزانه 2357  تهران

- شيمي فيزيك 3 روزانه 2358  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي
- شيمي فيزيك 8 روزانه 2359  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي
- شيمي فيزيك 3 روزانه 2360  دانشگاه كاشان  شيمي
- شيمي فيزيك 2 روزانه 2361  سنندج -دانشگاه كردستان   شيمي
- شيمي فيزيك 3 روزانه 2362  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي
- شيمي فيزيك 2 روزانه 2363  خرم آباد - دانشگاه لرستان   شيمي
- شيمي فيزيك 7 روزانه 2364  بابلسر - دانشگاه مازندران   شيمي
- شيمي فيزيك 2 روزانه 2365  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي
- شيمي فيزيك 5 روزانه 2366  دانشگاه ياسوج  شيمي
- شيمي فيزيك 2 روزانه 2367  دانشگاه يزد  شيمي
- شيمي فيزيك 4 روزانه 2368  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  شيمي

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   شيمي فيزيكشيمي  3 - 
 روزانه 2369  زنجان

- شيمي آلي 5 روزانه 2370  دانشگاه اراك  شيمي
- شيمي آلي 10 روزانه 2371  دانشگاه اروميه  شيمي
- شيمي آلي 5 روزانه 2372  دانشگاه اصفهان  شيمي

 -) خواهرانويژه ) (س(دانشگاه الزهرا  شيمي شيمي آلي 3 - فقط زن
 روزانه 2373  تهران

- شيمي آلي 9 روزانه 2374  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي
- شيمي آلي 7 روزانه 2375  دانشگاه بيرجند  شيمي
- شيمي آلي 5 روزانه 2377  دانشگاه تبريز  شيمي

شيمي آلي 8 - پذيرش با عنوان شيمي بدون گرايش روزانه 2378  دانشگاه تربيت مدرس  شيمي
شيمي آلي 7 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 2379  دانشگاه تهران  شيمي

محل  - پذيرش با عنوان شيمي گرايش شيمي پليمر 
 روزانه 2380  دانشگاه تهران  شيمي شيمي آلي 3 - تحصيل پرديس علوم

شيمي آلي 5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 2381  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   شيمي
- شيمي آلي 2 روزانه 2382  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   شيمي
- شيمي آلي 6 روزانه 2383  دانشگاه دامغان  شيمي
- شيمي آلي 3 روزانه 2384  كرمانشاه -دانشگاه رازي   شيمي
- شيمي آلي 9 روزانه 2385  دانشگاه زنجان  شيمي
- شيمي آلي 4 روزانه 2386  سمناندانشگاه   شيمي
- شيمي آلي 2 روزانه 2387  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شيمي
- شيمي آلي 2 روزانه 2388  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   شيمي
- شيمي آلي 12 روزانه 2389  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي
- شيمي آلي 10 روزانه 2390  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي
- شيمي آلي 5 روزانه 2391  دانشگاه شيراز  شيمي
- شيمي آلي 6 روزانه 2392  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   شيمي شيمي آلي 6 - 
 روزانه 2393  تهران

- شيمي آلي 4 روزانه 2394  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   شيمي
شيمي آلي 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 2395  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  شيمي
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر   شيمي شيمي آلي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 2396  )شاهين شهر اصفهان
- شيمي آلي 1 روزانه 2397  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  32 صفحه فصل دوم  
 

 شيمي - 2202  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- شيمي آلي 6 روزانه 2398  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي
- شيمي آلي 7 روزانه 2399  دانشگاه كاشان  شيمي
- آليشيمي  4 روزانه 2400  سنندج -دانشگاه كردستان   شيمي
- شيمي آلي 7 روزانه 2401  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي
- شيمي آلي 4 روزانه 2402  خرم آباد - دانشگاه لرستان   شيمي
- شيمي آلي 9 روزانه 2403  بابلسر - دانشگاه مازندران   شيمي
- شيمي آلي 3 روزانه 2404  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي
- شيمي آلي 3 روزانه 2405  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  شيمي
- شيمي آلي 6 روزانه 2406  دانشگاه ياسوج  شيمي
- شيمي آلي 5 روزانه 2407  دانشگاه يزد  شيمي
- شيمي آلي 7 روزانه 2408  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  شيمي

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   شيمي شيمي آلي 5 - 
 روزانه 2409  زنجان

- شيمي تجزيه 2 روزانه 2410  دانشگاه اراك  شيمي
- شيمي تجزيه 10 روزانه 2411  دانشگاه اروميه  شيمي
- شيمي تجزيه 8 روزانه 2412  دانشگاه اصفهان  شيمي

 -) خواهرانويژه ) (س(دانشگاه الزهرا  شيمي شيمي تجزيه 2 - فقط زن
 روزانه 2413  تهران

- شيمي تجزيه 6 روزانه 2414  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي
- شيمي تجزيه 5 روزانه 2415  دانشگاه بيرجند  شيمي
- شيمي تجزيه 6 روزانه 2417  دانشگاه تبريز  شيمي

شيمي تجزيه 8 - پذيرش با عنوان شيمي بدون گرايش روزانه 2418  مدرسدانشگاه تربيت   شيمي
شيمي تجزيه 4 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 2419  دانشگاه تهران  شيمي
شيمي تجزيه 5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 2420  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   شيمي

شيمي تجزيه 4 - محل تحصيل تهران روزانه 2421  تهران -دانشگاه خوارزمي   شيمي
- شيمي تجزيه 5 روزانه 2422  دانشگاه دامغان  شيمي
- شيمي تجزيه 7 روزانه 2423  كرمانشاه -دانشگاه رازي   شيمي
- شيمي تجزيه 7 روزانه 2424  دانشگاه زنجان  شيمي
- شيمي تجزيه 3 روزانه 2425  دانشگاه سمنان  شيمي
- شيمي تجزيه 2 روزانه 2426  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و   شيمي
- شيمي تجزيه 1 روزانه 2427  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   شيمي
- شيمي تجزيه 4 روزانه 2428  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي
- شيمي تجزيه 7 روزانه 2429  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي
- شيمي تجزيه 8 روزانه 2430  شيرازدانشگاه   شيمي
- شيمي تجزيه 9 روزانه 2431  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   شيمي شيمي تجزيه 3 - 
 روزانه 2432  تهران

- شيمي تجزيه 3 روزانه 2433  دانشگاه صنعتي شاهرود  شيمي
- شيمي تجزيه 3 روزانه 2434  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   شيمي

شيمي تجزيه 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 2435  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  شيمي
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر   شيمي شيمي تجزيه 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 2436  )شاهين شهر اصفهان
- شيمي تجزيه 1 روزانه 2437  تهران - صنعت ايران دانشگاه علم و   شيمي
- شيمي تجزيه 4 روزانه 2438  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي
- شيمي تجزيه 6 روزانه 2439  دانشگاه كاشان  شيمي
- شيمي تجزيه 2 روزانه 2440  سنندج -دانشگاه كردستان   شيمي
- شيمي تجزيه 7 روزانه 2441  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي
- تجزيهشيمي  6 روزانه 2442  خرم آباد - دانشگاه لرستان   شيمي
- شيمي تجزيه 10 روزانه 2443  بابلسر - دانشگاه مازندران   شيمي
- شيمي تجزيه 2 روزانه 2444  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي
- شيمي تجزيه 1 روزانه 2445  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  شيمي
- شيمي تجزيه 6 روزانه 2446  دانشگاه ياسوج  شيمي
- شيمي تجزيه 6 روزانه 2447  دانشگاه يزد  شيمي
- شيمي تجزيه 5 روزانه 2448  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  شيمي

شيمي تجزيه 3 - پژوهش محور روزانه 2449  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش  شيمي

 -تحصيالت تكميلي در علوم پايه مركز   شيمي شيمي تجزيه 4 - 
 روزانه 2450  زنجان

- شيمي معدني 4 روزانه 2451  دانشگاه اراك  شيمي
- شيمي معدني 8 روزانه 2452  دانشگاه اصفهان  شيمي

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا  شيمي شيمي معدني 3 - فقط زن
 روزانه 2453  تهران

- شيمي معدني 7 روزانه 2454  همدان -بوعلي سينا دانشگاه   شيمي
- شيمي معدني 3 روزانه 2455  دانشگاه بيرجند  شيمي
- شيمي معدني 5 روزانه 2456  دانشگاه تبريز  شيمي

شيمي معدني 6 - پذيرش با عنوان شيمي بدون گرايش روزانه 2457  دانشگاه تربيت مدرس  شيمي
شيمي معدني 4 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 2458  دانشگاه تهران  شيمي

- شيمي معدني 1 روزانه 2459  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   شيمي
- شيمي معدني 3 روزانه 2460  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   شيمي

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي   شيمي شيمي معدني 3 - 
 روزانه 2461  )كرج

- شيمي معدني 3 روزانه 2462  دامغاندانشگاه   شيمي
- شيمي معدني 1 روزانه 2463  دانشگاه زنجان  شيمي
- شيمي معدني 2 روزانه 2464  دانشگاه سمنان  شيمي
- شيمي معدني 2 روزانه 2465  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شيمي
- شيمي معدني 3 روزانه 2466  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  33 صفحه فصل دوم  
 

 شيمي - 2202  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- شيمي معدني 3 روزانه 2467  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   شيمي
- شيمي معدني 5 روزانه 2468  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي
- شيمي معدني 4 روزانه 2469  دانشگاه شيراز  شيمي
- شيمي معدني 4 روزانه 2470  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   شيمي شيمي معدني 4 - 
 روزانه 2471  تهران

- شيمي معدني 3 روزانه 2472  دانشگاه صنعتي شاهرود  شيمي
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر   شيمي شيمي معدني 2 - انتهاي دفترچهشرايط در 

 روزانه 2473  )شاهين شهر اصفهان
- شيمي معدني 1 روزانه 2474  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي
- شيمي معدني 5 روزانه 2475  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي
- شيمي معدني 3 روزانه 2476  دانشگاه كاشان  شيمي
- شيمي معدني 2 روزانه 2477  سنندج -دانشگاه كردستان   شيمي
- شيمي معدني 3 روزانه 2478  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي
- شيمي معدني 4 روزانه 2479  خرم آباد - دانشگاه لرستان   شيمي
- شيمي معدني 3 روزانه 2480  دانشگاه ياسوج  شيمي
- شيمي معدني 6 روزانه 2481  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  شيمي

شيمي معدني 4 - پژوهش محور روزانه 2482  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش  شيمي

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   شيمي شيمي معدني 4 - 
 روزانه 2483  زنجان

- شيمي كاربردي 2 روزانه 2484  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي
- شيمي كاربردي 4 روزانه 2485  دانشگاه تبريز  شيمي
- شيمي كاربردي 1 روزانه 2486  كرمانشاه -دانشگاه رازي   شيمي
- شيمي كاربردي 5 روزانه 2487  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   شيمي

محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر   شيمي شيمي كاربردي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 2488  )شاهين شهر اصفهان

- فيتوشيمي 7 روزانه 2489  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- نانوشيمي نظري 3 روزانه 2490  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   نانوشيمي

 -پذيرش با عنوان علوم و فناوري نانو بدون گرايش 
 روزانه 2491  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   نانوشيمي نانومواد معدني 2 - محل تحصيل پژوهشكده علوم و فناوري نانو

- نانومواد معدني 5 روزانه 2492  دانشگاه كاشان  نانوشيمي
- شيمي فيزيك 3 نوبت دوم 2493  دانشگاه اراك  شيمي
- شيمي فيزيك 2 نوبت دوم 2494  دانشگاه اصفهان  شيمي
- شيمي فيزيك 3 نوبت دوم 2495  همدان -سينا دانشگاه بوعلي   شيمي
- شيمي فيزيك 2 نوبت دوم 5182 قزوين - )ره(المللي امام خميني بيندانشگاه   شيمي
- شيمي فيزيك 4 نوبت دوم 2496  دانشگاه تبريز  شيمي
- شيمي فيزيك 1 نوبت دوم 2497  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   شيمي
- شيمي فيزيك 5 نوبت دوم 2498  مشهددانشگاه فردوسي   شيمي
- شيمي فيزيك 3 نوبت دوم 2499  دانشگاه كاشان  شيمي
- شيمي فيزيك 2 نوبت دوم 2500  بابلسر - دانشگاه مازندران   شيمي
- شيمي فيزيك 1 نوبت دوم 2501  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي
- شيمي فيزيك 1 نوبت دوم 2502  دانشگاه ياسوج  شيمي
- شيمي آلي 3 نوبت دوم 2503  دانشگاه اراك  شيمي
- شيمي آلي 2 نوبت دوم 2504  دانشگاه اصفهان  شيمي

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا  شيمي شيمي آلي 1 - فقط زن
 نوبت دوم 2505  تهران

- شيمي آلي 4 نوبت دوم 2506  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي
- شيمي آلي 3 نوبت دوم 2508  دانشگاه تبريز  شيمي

شيمي آلي 4 - پذيرش با عنوان شيمي بدون گرايش نوبت دوم 2509  دانشگاه تربيت مدرس  شيمي
شيمي آلي 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 2510  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  شيمي
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر   شيمي شيمي آلي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 2511  )شاهين شهر اصفهان
- شيمي آلي 4 نوبت دوم 2512  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي
- شيمي آلي 7 نوبت دوم 2513  دانشگاه كاشان  شيمي
- شيمي آلي 8 نوبت دوم 2514  بابلسر - دانشگاه مازندران   شيمي
- شيمي آلي 3 نوبت دوم 2515  اردبيل -محقق اردبيلي  دانشگاه  شيمي
- شيمي آلي 2 نوبت دوم 2516  دانشگاه ياسوج  شيمي
- شيمي تجزيه 2 نوبت دوم 2517  دانشگاه اراك  شيمي
- شيمي تجزيه 3 نوبت دوم 2518  دانشگاه اصفهان  شيمي
- شيمي تجزيه 4 نوبت دوم 2520  دانشگاه تبريز  شيمي
- شيمي تجزيه 1 نوبت دوم 2521  دانشگاه سمنان  شيمي
- شيمي تجزيه 1 نوبت دوم 2522  دانشگاه صنعتي شاهرود  شيمي

شيمي تجزيه 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 2523  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  شيمي
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر   شيمي شيمي تجزيه 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 2524  )شاهين شهر اصفهان
- شيمي تجزيه 3 نوبت دوم 2525  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي
- شيمي تجزيه 6 نوبت دوم 2526  دانشگاه كاشان  شيمي
- شيمي تجزيه 7 نوبت دوم 2527  بابلسر - دانشگاه مازندران   شيمي
- شيمي تجزيه 1 نوبت دوم 2528  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي
- شيمي تجزيه 1 نوبت دوم 2529  دانشگاه ياسوج  شيمي
- شيمي معدني 2 نوبت دوم 2530  دانشگاه اراك  شيمي
- شيمي معدني 3 نوبت دوم 2531  دانشگاه اصفهان  شيمي
- شيمي معدني 3 نوبت دوم 2532  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي
- شيمي معدني 3 نوبت دوم 2533  دانشگاه تبريز  شيمي
- شيمي معدني 1 نوبت دوم 2534  دانشگاه صنعتي شاهرود  شيمي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  34 صفحه فصل دوم  
 

 شيمي - 2202  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر   شيمي معدنيشيمي  2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 2535  )شاهين شهر اصفهان
- شيمي معدني 3 نوبت دوم 2536  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي
- شيمي معدني 3 نوبت دوم 2537  دانشگاه كاشان  شيمي
- شيمي معدني 1 نوبت دوم 2538  دانشگاه ياسوج  شيمي
- شيمي كاربردي 2 نوبت دوم 2539  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي
- شيمي كاربردي 2 نوبت دوم 2540  دانشگاه تبريز  شيمي
- شيمي كاربردي 3 نوبت دوم 2541  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   شيمي

محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر   شيمي شيمي كاربردي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 2542  )شهر اصفهانشاهين 

- نانومواد معدني 5 نوبت دوم 2543  دانشگاه كاشان  نانوشيمي

مركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   شيمي شيمي فيزيك 5 - 
 پيام نور 2544  اصفهان

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   شيمي شيمي فيزيك 5 - 
 پيام نور 2545  مركز مشهد

- شيمي فيزيك 5 پيام نور 2546 مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد   شيمي

 -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   شيمي شيمي آلي 5 - 
 پيام نور 2547  مركز تبريز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر   شيمي شيمي آلي 5 - 
 پيام نور 2548  بوشهر

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   شيمي شيمي آلي 5 - 
 پيام نور 2549  تحصيالت تكميلي تهران

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   شيمي شيمي آلي 5 - 
 پيام نور 2550  مركز مشهد

مركز  -دانشگاه پيام نور استان زنجان   شيمي شيمي آلي 5 - 
 پيام نور 2551  زنجان

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   شيمي شيمي تجزيه 5 - 
 پيام نور 2552  مركز مشهد

مركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس   شيمي شيمي تجزيه 5 - 
 پيام نور 2553  شيراز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان كرمان   شيمي شيمي تجزيه 5 - 
 پيام نور 2554  كرمان

 -استان خراسان رضوي دانشگاه پيام نور   شيمي شيمي معدني 5 - 
 پيام نور 2555  مركز مشهد

شيمي فيزيك 1 - زمينه آماري پرديس خودگردان 2556  كرمانشاه -دانشگاه رازي   شيمي
شيمي فيزيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2557  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي

- شيمي فيزيك 4 پرديس خودگردان 2558  فردوسي مشهددانشگاه   شيمي
شيمي فيزيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2559  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي

- شيمي فيزيك 2 پرديس خودگردان 2560  دانشگاه يزد  شيمي
شيمي آلي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2561  دانشگاه اروميه  شيمي
شيمي آلي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2562  كرمانشاه -دانشگاه رازي   شيمي

- شيمي آلي 1 پرديس خودگردان 2563  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   شيمي
شيمي آلي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2564  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي
شيمي آلي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2565  دانشگاه شيراز  شيمي

- شيمي آلي 6 پرديس خودگردان 2566  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي
- شيمي آلي 1 پرديس خودگردان 2567  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي

شيمي آلي 7 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  پرديس خودگردان 2568  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي
شيمي آلي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2569  بابلسر - دانشگاه مازندران   شيمي
شيمي تجزيه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2570  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي

- شيمي تجزيه 6 پرديس خودگردان 2571  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي
- شيمي تجزيه 9 پرديس خودگردان 2572  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي
- شيمي تجزيه 1 پرديس خودگردان 2573  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي

شيمي تجزيه 7 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  پرديس خودگردان 2574  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي
شيمي تجزيه 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2575  بابلسر - دانشگاه مازندران   شيمي

- شيمي تجزيه 6 پرديس خودگردان 2576  دانشگاه يزد  شيمي
شيمي معدني 1 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 2577  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   شيمي

شيمي معدني 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2578  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي
شيمي معدني 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2579  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي
فيتوشيمي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2580  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 علوم گياهي - 2203
زيست  -ها  پذيرش با عنوان زيست شناسي سيستم

  1 -  شناسي سنتزي
سيستماتيك  - زيست شناسي 

 گياهي
خارج به اعزام بورس 2581  دانشگاه شيراز

 - 2  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه 2582  دانشگاه اصفهان

 - 3  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه 2583  دانشگاه تبريز

 - 3  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه 2584  دانشگاه تربيت مدرس

  2 - محل تحصيل تهران
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه 2585  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 1  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه 2586  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

  2 - شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه 2587  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 2  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه 2588  مشهددانشگاه فردوسي 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  35 صفحه فصل دوم  
 

 علوم گياهي - 2203  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 - 2  

سيستماتيك  - زيست شناسي 
 گياهي

 روزانه 2589  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

  2 - محل تحصيل پرديس علوم
سيستماتيك  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه 2590  دانشگاه تهران

  3 - محل تحصيل تهران
سيستماتيك  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه 2591  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 4  
سيستماتيك  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه 2592  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2  
سيستماتيك  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه 2593  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2  
بوم شناسي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه 2594  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 1  
سلولي و  - زيست شناسي 
 تكويني گياهي

 روزانه 2595  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3  
سلولي و  - زيست شناسي 
 تكويني گياهي

 روزانه 2596  دانشگاه تبريز

 - 1  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم 2597  دانشگاه اصفهان

 - 2  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم 2598  دانشگاه تبريز

 - 1  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم 2599  دانشگاه تربيت مدرس

  2 - شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم 2600  تهران - شاهد  دانشگاه

 - 2  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم 2601  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 1  
سيستماتيك  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم 2602  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2  
بوم شناسي  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم 2603  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 1  
سلولي و  - شناسي  زيست

 تكويني گياهي
 نوبت دوم 2604  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2  
سلولي و  - زيست شناسي 
 تكويني گياهي

 نوبت دوم 2605  دانشگاه تبريز

 - 5  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 2606  تحصيالت تكميلي تهران
تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در شهر محل 
  3 - تبريز

فيزيولوژي  - زيست شناسي 
 گياهي

پرديس خودگردان 2607  دانشگاه تبريز

 علوم جانوري - 2204
  3 -  محل تحصيل تهران

فيزيولوژي  -علوم جانوري 
 جانوري

 روزانه 2608  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 4  
فيزيولوژي  -علوم جانوري 

 جانوري
 روزانه 2609  دانشگاه دامغان

 - 2  
فيزيولوژي  -علوم جانوري 

 جانوري
 روزانه 2610  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4  
فيزيولوژي  -علوم جانوري 

 جانوري
 روزانه 2611  دانشگاه شيراز

  2 - محل تحصيل پرديس علوم
بيوسيستماتيك  -علوم جانوري 

 جانوري
 روزانه 2612  دانشگاه تهران

 - 3  
بيوسيستماتيك  -علوم جانوري 

 جانوري
 روزانه 2613  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 2  
بيوسيستماتيك  -علوم جانوري 

 جانوري
 روزانه 2614  دانشگاه شيراز

 - 2  
بيوسيستماتيك  -علوم جانوري 

 جانوري
 روزانه 2615  دانشگاه فردوسي مشهد

- تكويني -علوم جانوري  2 روزانه 2616  دانشگاه اراك
تكويني -علوم جانوري  3 - محل تحصيل تهران روزانه 2617  تهران -دانشگاه خوارزمي 

شرايط  - مشترك با دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
 روزانه 2618  تهران - پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي  تكويني -علوم جانوري   7 - در انتهاي دفترچه

 - 2  
بيوسيستماتيك  -علوم جانوري 

 جانوري
 نوبت دوم 2619  دانشگاه فردوسي مشهد

- تكويني -علوم جانوري  2 نوبت دوم 2620  دانشگاه اراك
  1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

بيوسيستماتيك  -علوم جانوري 
 جانوري

پرديس خودگردان 2621  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 علوم سلولي و ملكولي - 2205

  - 1  
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
خارج به اعزام بورس 2622  دانشگاه تهران

بيوشيمي 1 - پذيرش با عنوان بيوارگانيك خارج به اعزام بورس 2623  دانشگاه تربيت مدرس
بيوشيمي 1 - هاي بنيادي پذيرش با عنوان بيوشيمي گرايش سلول خارج به اعزام بورس 2624  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

  1 - پذيرش با عنوان ژنتيك
ژنتيك  - زيست شناسي 

 مولكولي
خارج به اعزام بورس 2625  دانشگاه اصفهان

جانوران دريا 1 - پذيرش با عنوان محيط زيست دريايي خارج به اعزام بورس 2626  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار  زيست شناسي دريا
بوم شناسي دريا 1 - زيست فناوري دريايي پذيرش با عنوان خارج به اعزام بورس 2627  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار  زيست شناسي دريا

 - 1  
ريز زيست فنّاوري 

 )نانوبيوتكنولوژي(
خارج به اعزام بورس 2628  دانشگاه تربيت مدرس

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  36 صفحه فصل دوم  
 

 علوم سلولي و ملكولي - 2205  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
  1 - پذيرش با عنوان نانوبيولوژي

زيست فنّاوري  ريز
 )نانوبيوتكنولوژي(

خارج به اعزام بورس 2629  دانشگاه تهران

  2 - محل تحصيل پرديس علوم
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
 روزانه 2630  دانشگاه تهران

 - 1  
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
 روزانه 2631  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 5  
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
 روزانه 2632  دانشگاه شيراز

 - 2  
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
 روزانه 2633  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 1  
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
 روزانه 2634  بابلسر - دانشگاه مازندران 

- بيوشيمي 2 روزانه 2635  دانشگاه تبريز
- بيوشيمي 5 روزانه 2636  دانشگاه تربيت مدرس

بيوشيمي 6 - محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك روزانه 2637  دانشگاه تهران
- بيوشيمي 1 روزانه 2638  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- بيوشيمي 5 روزانه 2639  دانشگاه فردوسي مشهد
- بيوشيمي 4 روزانه 2640  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2  
ژنتيك  - زيست شناسي 

 مولكولي
 روزانه 2641  دانشگاه اصفهان

 - 3  
ژنتيك  - زيست شناسي 

 مولكولي
 روزانه 2642  دانشگاه تبريز

 - 4  
ژنتيك  - زيست شناسي 

 مولكولي
 روزانه 2643  دانشگاه تربيت مدرس

 - 2  
ژنتيك  - زيست شناسي 

 مولكولي
 روزانه 2644  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 5  
ژنتيك  - زيست شناسي 

 مولكولي
 روزانه 2645  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

محل تحصيل پژوهشكده بيوتكنولوژي  -پژوهش محور 
  8 - گياهي

ژنتيك  - زيست شناسي 
 مولكولي

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست 
 روزانه 2646  فنّاوري

- ميكروبيولوژي 2 روزانه 2647  دانشگاه اصفهان
 ميكروبيولوژي  3 - فقط زن

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 روزانه 2648  تهران

ميكروبيولوژي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 2649  تهران - شاهد دانشگاه 
ميكروبيولوژي 2 - پژوهش محور روزانه 2650  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش

- بيوفيزيك 6 روزانه 2651  دانشگاه تربيت مدرس
بيوفيزيك 7 - محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك روزانه 2652  دانشگاه تهران

 فنّاوري ميكروبيزيست   3 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 روزانه 2653  تهران
زيست فنّاوري ميكروبي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 2654  تهران - دانشگاه شاهد 

تحصيل  محل(دانشگاه تربيت مدرس   زيست شناسي دريا جانوران دريا 4 - محل اجرا دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي نور
 روزانه 2655  )شهرستان نور

- جانوران دريا 5 روزانه 2656  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  زيست شناسي دريا
- جانوران دريا 4 روزانه 2657  رشت -دانشگاه گيالن   زيست شناسي دريا
- جانوران دريا 6 روزانه 2658  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   زيست شناسي دريا
- بوم شناسي دريا 5 روزانه 2659  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  زيست شناسي دريا

 - 2  
ريز زيست فنّاوري 

 )نانوبيوتكنولوژي(
 روزانه 2660  دانشگاه اصفهان

 - 5  
ريز زيست فنّاوري 

 )نانوبيوتكنولوژي(
 روزانه 2661  دانشگاه تربيت مدرس

  3 - نوينمحل تحصيل دانشكده علوم و فنون 
ريز زيست فنّاوري 

 )نانوبيوتكنولوژي(
 روزانه 2662  دانشگاه تهران

  5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
ريز زيست فنّاوري 

 )نانوبيوتكنولوژي(
 روزانه 2663  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 

 - 3  
ريز زيست فنّاوري 

 )نانوبيوتكنولوژي(
 روزانه 2664  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 2  
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
 نوبت دوم 2665  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 1  
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
 نوبت دوم 2666  بابلسر - دانشگاه مازندران 

- بيوشيمي 1 نوبت دوم 2667  دانشگاه تبريز
- بيوشيمي 2 نوبت دوم 2668  دانشگاه تربيت مدرس

بيوشيمي 3 - محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك نوبت دوم 2669  دانشگاه تهران
- بيوشيمي 3 نوبت دوم 2670  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 1  
ژنتيك  - زيست شناسي 

 مولكولي
 نوبت دوم 2671  دانشگاه اصفهان

 - 2  
ژنتيك  - زيست شناسي 

 مولكولي
دومنوبت  2672  دانشگاه تبريز  

 - 4  
ژنتيك  - زيست شناسي 

 مولكولي
 نوبت دوم 2673  دانشگاه تربيت مدرس

ميكروبيولوژي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 2674  تهران - دانشگاه شاهد 
- بيوفيزيك 2 نوبت دوم 2675  دانشگاه تربيت مدرس

بيوفيزيك 3 - محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك نوبت دوم 2676  دانشگاه تهران
 زيست فنّاوري ميكروبي  1 - فقط زن

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 نوبت دوم 2677  تهران

زيست فنّاوري ميكروبي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 2678  تهران - دانشگاه شاهد 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   زيست شناسي دريا جانوران دريا 1 - محل اجرا دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي نور

 نوبت دوم 2679  )شهرستان نور

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  37 صفحه فصل دوم  
 

 علوم سلولي و ملكولي - 2205  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- جانوران دريا 3 نوبت دوم 2680  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   زيست شناسي دريا

 - 1  
ريز زيست فنّاوري 

 )نانوبيوتكنولوژي(
 نوبت دوم 2681  دانشگاه اصفهان

 - 1  
ريز زيست فنّاوري 

 )نانوبيوتكنولوژي(
 نوبت دوم 2682  دانشگاه تربيت مدرس

  1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
فنّاوري ريز زيست 

 )نانوبيوتكنولوژي(
 نوبت دوم 2683  دانشگاه تهران

 بيوشيمي  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 پيام نور 2684  اصفهان

 بيوشيمي  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 2685  تحصيالت تكميلي تهران
بيوشيمي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2686  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2  
ژنتيك  - زيست شناسي 

 مولكولي
پرديس خودگردان 2687  دانشگاه اصفهان

- ميكروبيولوژي 2 پرديس خودگردان 2688  دانشگاه اصفهان
جانوران دريا 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2689  فنون دريايي خرمشهردانشگاه علوم و   زيست شناسي دريا

 علوم رياضي - 2206
رياضي كاربردي 1 -  پذيرش با عنوان رياضيات زيستي خارج به اعزام بورس 2690  دانشگاه تربيت مدرس
رياضي كاربردي 1 - پذيرش با عنوان رياضيات پزشكي خارج به اعزام بورس 2691  دانشگاه فردوسي مشهد

بيوانفورماتيك 1 - عنوان بيوانفورماتيك محاسباتپذيرش با  خارج به اعزام بورس 2692  تهران -دانشگاه خوارزمي 
 -آموزش رياضي  -پذيرش با عنوان رياضيات مالي 

خارج به اعزام بورس 2693  دانشگاه شيراز آموزش رياضي  1 - منطق رياضي -نظريه اعداد 
- جبر 4 روزانه 2694  دانشگاه اراك  رياضي محض
- جبر 4 روزانه 2695  دانشگاه اروميه  رياضي محض
- جبر 9 روزانه 2696  دانشگاه اصفهان  رياضي محض

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا  رياضي محض جبر 3 - فقط زن
 روزانه 2697  تهران

جبر 2 - پذيرش با عنوان رياضي گرايش جبر روزانه 2698  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   رياضي محض
- جبر 3 روزانه 2699  دانشگاه بيرجند  رياضي محض
- جبر 3 روزانه 5183 قزوين - )ره(المللي امام خميني ندانشگاه بي  رياضي محض
- جبر 5 روزانه 2700  دانشگاه تبريز  رياضي محض
- جبر 2 روزانه 2701  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   رياضي محض

جبر 4 - گرايش در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد شد روزانه 2702  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي محض
- جبر 2 روزانه 2703  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   رياضي محض

جبر 5 - محل تحصيل تهران روزانه 2704  تهران -دانشگاه خوارزمي   رياضي محض
- جبر 3 روزانه 2705  دامغاندانشگاه   رياضي محض
- جبر 1 روزانه 2706  دانشگاه زنجان  رياضي محض
- جبر 2 روزانه 2707  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   رياضي محض

جبر 2 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 2708  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي محض
- جبر 2 روزانه 2709  دانشگاه شهركرد  رياضي محض
- جبر 2 روزانه 2710  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   رياضي محض
- جبر 6 روزانه 2711  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رياضي محض
- جبر 2 روزانه 2712  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   رياضي محض
- جبر 5 روزانه 2713  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   رياضي محض
- جبر 3 روزانه 2714  دانشگاه شيراز  رياضي محض
- جبر 5 روزانه 2715  دانشگاه صنعتي اصفهان  رياضي محض
- جبر 1 روزانه 2716  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   رياضي محض

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   رياضي محض جبر 4 - 
 روزانه 2717  تهران

- جبر 2 روزانه 2718  تبريز -صنعتي سهند دانشگاه   رياضي محض
- جبر 1 روزانه 2719  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي محض

امكان تحصيل  -پذيرش با عنوان رياضي بدون گرايش 
هاي تخصصي رياضي محض وجود  در هر يك از زمينه

آموخته  دارد و دانشجو با مدرك دكتري رياضي دانش
 .شود مي

 روزانه 2720  تهران -صنعتي شريف دانشگاه   رياضي محض جبر 3 -

- جبر 1 روزانه 2721  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي محض
- جبر 2 روزانه 2722  دانشگاه قم  رياضي محض
- جبر 4 روزانه 2723  دانشگاه كاشان  رياضي محض
- جبر 7 روزانه 2724  سنندج -دانشگاه كردستان   رياضي محض
- جبر 2 روزانه 2725  گرگان -دانشگاه گلستان   محض رياضي
- جبر 4 روزانه 2726  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي محض
- جبر 2 روزانه 2727  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي محض
- جبر 1 روزانه 2728  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   رياضي محض
- جبر 3 روزانه 2729  دانشگاه مالير  رياضي محض
- جبر 3 روزانه 2730  دانشگاه ياسوج  رياضي محض

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   رياضي محض جبر 3 - 
 روزانه 2731  زنجان

- آناليز 3 روزانه 2732  دانشگاه اراك  رياضي محض
- آناليز 2 روزانه 2733  دانشگاه اروميه  رياضي محض
- آناليز 3 روزانه 2734  اصفهاندانشگاه   رياضي محض

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا  رياضي محض آناليز 2 - فقط زن
 روزانه 2735  تهران

- آناليز 5 روزانه 2736  دانشگاه بيرجند  رياضي محض
- آناليز 3 روزانه 2737 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  رياضي محض
- آناليز 2 روزانه 2738  دانشگاه تبريز  رياضي محض

آناليز 5 - گرايش در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد شد روزانه 2739  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي محض
- آناليز 1 روزانه 2740  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   رياضي محض

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  38 صفحه فصل دوم  
 

 علوم رياضي - 2206  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  رشته تحصيلينام  نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- آناليز 2 روزانه 2741  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   رياضي محض

آناليز 4 - محل تحصيل تهران روزانه 2742  تهران -دانشگاه خوارزمي   رياضي محض
- آناليز 5 روزانه 2743  دانشگاه دامغان  رياضي محض
- آناليز 3 روزانه 2744  كرمانشاه -دانشگاه رازي   رياضي محض
- آناليز 3 روزانه 2745  دانشگاه زنجان  رياضي محض
- آناليز 2 روزانه 2746  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   رياضي محض

آناليز 4 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 2747  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي محض
- آناليز 1 روزانه 2748  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   رياضي محض
- آناليز 4 روزانه 2749  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   رياضي محض
- آناليز 5 روزانه 2750  دانشگاه شيراز  رياضي محض
- آناليز 3 روزانه 2751  دانشگاه صنعتي اصفهان  رياضي محض
- آناليز 2 روزانه 2752  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   رياضي محض

 -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   رياضي محض آناليز 2 - 
 روزانه 2753  تهران

- آناليز 2 روزانه 2754  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   رياضي محض
- آناليز 2 روزانه 2755  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي محض

امكــان -پــذيرش بــا عنــوان رياضــي بــدون گــرايش 
هـاي تخصصـي رياضـي تحصيل در هر يـك از زمينـه  

محض وجود دارد و دانشجو با مدرك دكتري رياضـي
 .شود آموخته مي دانش

 روزانه 2756  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   رياضي محض آناليز 3 -

- آناليز 3 روزانه 2757  دانشگاه صنعتي شيراز  رياضي محض
- آناليز 2 روزانه 2758  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي محض
- آناليز 4 روزانه 2759  دانشگاه فردوسي مشهد  رياضي محض
- آناليز 1 روزانه 2760  دانشگاه كاشان  رياضي محض
- آناليز 2 روزانه 2761  سنندج -دانشگاه كردستان   رياضي محض
- آناليز 3 روزانه 2762  گرگان -دانشگاه گلستان   محض رياضي
- آناليز 4 روزانه 2763  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي محض
- آناليز 3 روزانه 2764  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي محض
- آناليز 4 روزانه 2765  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   رياضي محض
- آناليز 6 روزانه 2766  مراغهدانشگاه   رياضي محض
- آناليز 1 روزانه 2767  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  رياضي محض
- آناليز 2 روزانه 2768  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   رياضي محض
- آناليز 3 روزانه 2769  دانشگاه ياسوج  رياضي محض
- آناليز 1 روزانه 2770  دانشگاه يزد  رياضي محض

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   رياضي محض آناليز 3 - 
 روزانه 2771  زنجان

- هندسه توپولوژي 4 روزانه 2772  دانشگاه اروميه  رياضي محض
- هندسه توپولوژي 1 روزانه 2773  دانشگاه اصفهان  رياضي محض
- هندسه توپولوژي 2 روزانه 2774  دانشگاه بناب  رياضي محض
- هندسه توپولوژي 3 روزانه 2775  دانشگاه بيرجند  رياضي محض
- هندسه توپولوژي 2 روزانه 2776  دانشگاه تبريز  رياضي محض

هندسه توپولوژي 1 - التحصيلي درج نخواهد شد گرايش در مدرك فارغ روزانه 2777  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي محض
- هندسه توپولوژي 3 روزانه 2778  دانشگاه دامغان  رياضي محض
- هندسه توپولوژي 2 روزانه 2779  دانشگاه زنجان  رياضي محض
- هندسه توپولوژي 2 روزانه 2780  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   رياضي محض
- هندسه توپولوژي 4 روزانه 2781  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رياضي محض
- هندسه توپولوژي 2 روزانه 2782  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   رياضي محض
- هندسه توپولوژي 4 روزانه 2783  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   رياضي محض
- هندسه توپولوژي 3 روزانه 2784  دانشگاه صنعتي اصفهان  رياضي محض
- هندسه توپولوژي 2 روزانه 2785  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   رياضي محض

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   رياضي محض هندسه توپولوژي 2 - 
 روزانه 2786  تهران

امكــان -پــذيرش بــا عنــوان رياضــي بــدون گــرايش 
هـاي تخصصـي رياضـي تحصيل در هر يـك از زمينـه  

محض وجود دارد و دانشجو با مدرك دكتري رياضـي
 .شود آموخته مي دانش

 روزانه 2787  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  رياضي محض هندسه توپولوژي 2 -

- هندسه توپولوژي 1 روزانه 2788  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي محض
- هندسه توپولوژي 3 روزانه 2789  دانشگاه فردوسي مشهد  رياضي محض
- هندسه توپولوژي 1 روزانه 2790  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي محض
- هندسه توپولوژي 1 روزانه 2791  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي محض

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   رياضي محض هندسه توپولوژي 2 - 
 روزانه 2792  زنجان

- رياضي كاربردي 1 روزانه 2793  دانشگاه اصفهان
 رياضي كاربردي  3 - فقط زن

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 روزانه 2794  تهران

- رياضي كاربردي 6 روزانه 2795  دانشگاه بيرجند
- رياضي كاربردي 3 روزانه 2796 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين
- رياضي كاربردي 6 روزانه 2797  دانشگاه تبريز

 رياضي كاربردي  2 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري

 روزانه 2798  پيشرفته كرمان
- رياضي كاربردي 4 روزانه 2799  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- رياضي كاربردي 4 روزانه 2800  دانشگاه تربيت مدرس

رياضي كاربردي 4 - محل تحصيل تهران روزانه 2801  تهران -دانشگاه خوارزمي 
- رياضي كاربردي 3 روزانه 2802  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- رياضي كاربردي 3 روزانه 2803  دانشگاه زنجان
- رياضي كاربردي 1 روزانه 2804  دانشگاه سمنان
- رياضي كاربردي 8 روزانه 2805  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  39 صفحه فصل دوم  
 

 علوم رياضي - 2206  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه   نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
رياضي كاربردي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 2806  تهران - دانشگاه شاهد 

- رياضي كاربردي 3 روزانه 2807  دانشگاه شهركرد
- رياضي كاربردي 6 روزانه 2808  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- رياضي كاربردي 2 روزانه 2809  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 
- رياضي كاربردي 10 روزانه 2810  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- رياضي كاربردي 2 روزانه 2811  دانشگاه شيراز
- رياضي كاربردي 4 روزانه 2812  دانشگاه صنعتي اصفهان
- رياضي كاربردي 5 روزانه 2813  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 رياضي كاربردي  4 - 
 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه 

 روزانه 2814  تهران
- رياضي كاربردي 9 روزانه 2815  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- رياضي كاربردي 1 روزانه 2816  دانشگاه صنعتي شاهرود
- رياضي كاربردي 6 روزانه 2817  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- رياضي كاربردي 5 روزانه 2818  دانشگاه صنعتي شيراز

 رياضي كاربردي  1 - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 روزانه 2819  )شاهين شهر اصفهان
- رياضي كاربردي 4 روزانه 2820  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- رياضي كاربردي 7 روزانه 2821  دانشگاه قم
- رياضي كاربردي 4 روزانه 2822  سنندج -دانشگاه كردستان 
- رياضي كاربردي 8 روزانه 2823  رشت -دانشگاه گيالن 
- رياضي كاربردي 3 روزانه 2824  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- رياضي كاربردي 2 روزانه 2825  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- رياضي كاربردي 3 روزانه 2826  دانشگاه مالير
- جبر 2 نوبت دوم 2827  دانشگاه اراك  رياضي محض
- جبر 2 نوبت دوم 2828  دانشگاه اصفهان  رياضي محض
- جبر 2 نوبت دوم 5184 قزوين - )ره(المللي امام خميني ندانشگاه بي  رياضي محض
- جبر 2 نوبت دوم 2829  دانشگاه تبريز  رياضي محض
- جبر 1 نوبت دوم 2830  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   رياضي محض

جبر 2 - گرايش در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد شد نوبت دوم 2831  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي محض
جبر 2 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 2832  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي محض

- جبر 1 نوبت دوم 2833  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   رياضي محض
- جبر 1 نوبت دوم 2834  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي محض
- جبر 4 نوبت دوم 2835  دانشگاه كاشان  رياضي محض
- جبر 1 نوبت دوم 2836  گرگان -دانشگاه گلستان   رياضي محض
- جبر 1 نوبت دوم 2837  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق   رياضي محض
- جبر 1 نوبت دوم 2838  دانشگاه ياسوج  رياضي محض
- آناليز 1 نوبت دوم 2839  دانشگاه اراك  رياضي محض
- آناليز 1 نوبت دوم 2840  دانشگاه اصفهان  رياضي محض
- آناليز 3 دومنوبت  2841 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  رياضي محض
- آناليز 1 نوبت دوم 2842  دانشگاه تبريز  رياضي محض

آناليز 3 - گرايش در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد شد نوبت دوم 2843  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي محض
- آناليز 2 نوبت دوم 2844  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي محض
- آناليز 4 نوبت دوم 2845  دانشگاه فردوسي مشهد  رياضي محض
- آناليز 1 نوبت دوم 2846  دانشگاه كاشان  رياضي محض
- آناليز 3 نوبت دوم 2847  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي محض
- آناليز 2 نوبت دوم 2848  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   رياضي محض
- آناليز 1 نوبت دوم 2849  دانشگاه ياسوج  رياضي محض
- آناليز 1 نوبت دوم 2850  دانشگاه يزد  رياضي محض
- هندسه توپولوژي 1 نوبت دوم 2851  دانشگاه تبريز  رياضي محض

هندسه توپولوژي 1 - گرايش در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد شد نوبت دوم 2852  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي محض
- هندسه توپولوژي 1 نوبت دوم 2853  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  رياضي محض
- هندسه توپولوژي 2 نوبت دوم 2854  دانشگاه فردوسي مشهد  رياضي محض
- هندسه توپولوژي 1 نوبت دوم 2855  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي محض

 رياضي كاربردي  1 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 نوبت دوم 2856  تهران
- كاربرديرياضي  3 نوبت دوم 2857 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين
- رياضي كاربردي 3 نوبت دوم 2858  دانشگاه تبريز
- رياضي كاربردي 2 نوبت دوم 2859  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- رياضي كاربردي 4 نوبت دوم 2860  دانشگاه تربيت مدرس

رياضي كاربردي 2 - دفترچهشرايط در انتهاي  نوبت دوم 2861  تهران - دانشگاه شاهد 
- رياضي كاربردي 2 نوبت دوم 2862  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 رياضي كاربردي  1 - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 نوبت دوم 2863  )شاهين شهر اصفهان
- كاربرديرياضي  3 نوبت دوم 2864  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- رياضي كاربردي 2 نوبت دوم 2865  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   رياضي محض جبر 10 - 
 پيام نور 2866  تحصيالت تكميلي تهران

 -آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان   رياضي محض آناليز 5 - 
 پيام نور 2867  مركز تبريز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   رياضي محض آناليز 5 - 
 پيام نور 2868  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس   رياضي محض آناليز 5 - 
 پيام نور 2869  شيراز

مركز  -پيام نور استان تهران دانشگاه   رياضي محض هندسه توپولوژي 5 - 
 پيام نور 2870  تحصيالت تكميلي تهران

 رياضي كاربردي  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 2871  تحصيالت تكميلي تهران

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  40 صفحه فصل دوم  
 

 علوم رياضي - 2206  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه   نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 رياضي كاربردي  5 - 

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 پيام نور 2872  مركز مشهد

جبر 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2873  دانشگاه اروميه  رياضي محض
جبر 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2874  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   رياضي محض
جبر 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2875  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رياضي محض

- جبر 1 پرديس خودگردان 2876  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي محض
- جبر 4 پرديس خودگردان 2877  دانشگاه كاشان  رياضي محض
- جبر 1 پرديس خودگردان 2878  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي محض

جبر 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2879  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي محض
- آناليز 2 پرديس خودگردان 2880  دانشگاه اصفهان  رياضي محض
- آناليز 2 پرديس خودگردان 2881  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي محض
- آناليز 1 پرديس خودگردان 2882  دانشگاه كاشان  رياضي محض

آناليز 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2883  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي محض
هندسه توپولوژي 4 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 2884  دانشگاه اروميه  رياضي محض

هندسه توپولوژي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2885  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رياضي محض
- هندسه توپولوژي 1 پرديس خودگردان 2886  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   رياضي محض
- هندسه توپولوژي 1 پرديس خودگردان 2887  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي محض
- رياضي كاربردي 1 پرديس خودگردان 2888  دانشگاه سمنان

رياضي كاربردي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  2889  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- رياضي كاربردي 3 پرديس خودگردان 2890  دانشگاه صنعتي شيراز
- رياضي كاربردي 1 پرديس خودگردان 2891  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

رياضي كاربردي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2892  دانشگاه قم
رياضي كاربردي 3 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  پرديس خودگردان 2893  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 علوم كامپيوتر -  2207
با عنوان پذيرش / از هر دو جنس زن و مردپذيرش 

خارج به اعزام بورس 2894  تهران -) س(دانشگاه الزهرا علوم كامپيوتر  2 -  هاي هوشمند علوم كامپيوتر گرايش سيستم
- كامپيوتر علوم 1 خارج به اعزام بورس 2895  دانشگاه بجنورد

)پيچيدگي محاسبات(پذيرش با عنوان علوم كامپيوتر  علوم كامپيوتر 2 - خارج به اعزام بورس 2896  دانشگاه تهران
علوم كامپيوتر 1 - پذيرش با عنوان اقتصادفضاي مجازي خارج به اعزام بورس 2897  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

- علوم كامپيوتر 1 خارج به اعزام بورس 2898  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
اي رسانه پذيرش با عنوان علوم كامپيوتر گرايش چند علوم كامپيوتر 2 - خارج به اعزام بورس 2899  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

بيوانفورماتيك 1 - پذيرش با عنوان تعامل انسان با كامپيوتر خارج به اعزام بورس 2900  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه
بيوانفورماتيك 1 - هاي نوظهور پذيرش با عنوان رسانه خارج به اعزام بورس 2901  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

- علوم كامپيوتر 1 روزانه 2902  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- علوم كامپيوتر 3 روزانه 2903  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- علوم كامپيوتر 2 روزانه 2904  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

علوم كامپيوتر 3 - ها كليه گرايش روزانه 2905  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
بيوانفورماتيك 4 - محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك روزانه 2906  دانشگاه تهران

- بيوانفورماتيك 3 روزانه 2907  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
بيوانفورماتيك 2 - محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك نوبت دوم 2908  دانشگاه تهران

علوم كامپيوتر 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2909  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- كامپيوترعلوم  1 پرديس خودگردان 2910  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 بيوانفورماتيك  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 2911  )خودگردان كيش

 آمار - 2208
آمار 2 -  )آمار( سنجي پذيرش با عنوان بيم خارج به اعزام بورس 2912  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

/ آمار اقتصادي/داده كاوي/آمار :پذيرش با عنوان
هاي  يادگيري ماشيني تجزيه و تحليل داده/رياضيات مالي

 بيوانفورماتيك آمار كاربردي/هاي تابعي داده/حجيم
خارج به اعزام بورس 2913  دانشگاه شيراز آمار  1 -

- آمار 8 روزانه 2914  دانشگاه اصفهان
- آمار 6 روزانه 2915  دانشگاه بيرجند
- آمار 4 روزانه 2916  دانشگاه تبريز
- آمار 3 روزانه 2917  دانشگاه تربيت مدرس
- آمار 3 روزانه 2918  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- آمار 2 روزانه 2919  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- آمار 4 روزانه 2920  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- آمار 4 روزانه 2921  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- آمار 4 روزانه 2922  دانشگاه شيراز
- آمار 3 روزانه 2923  دانشگاه صنعتي اصفهان
- آمار 1 روزانه 2924  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- آمار 5 روزانه 2925  دانشگاه صنعتي شاهرود
- آمار 5 روزانه 2926  مشهددانشگاه فردوسي 
- آمار 3 روزانه 2927  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- آمار 3 روزانه 2928  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- آمار 2 روزانه 2929  دانشگاه يزد
- آمار 3 نوبت دوم 2930  دانشگاه اصفهان
- آمار 3 نوبت دوم 2931  دانشگاه تبريز
- آمار 3 نوبت دوم 2932  دانشگاه تربيت مدرس
- آمار 1 نوبت دوم 2933  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- آمار 4 نوبت دوم 2934  دانشگاه صنعتي شاهرود
- آمار 5 نوبت دوم 2935  دانشگاه فردوسي مشهد
- آمار 3 نوبت دوم 2936  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- آمار 1 نوبت دوم 2937  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق 

 آمار  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 2938  تحصيالت تكميلي تهران

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  41 صفحه فصل دوم  
 

 آمار - 2208  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- آمار 4 پرديس خودگردان 2939  دانشگاه اصفهان

آمار 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2940  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
آمار 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2941  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
آمار 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2942  دانشگاه شيراز

- آمار 2 پرديس خودگردان 2943  دانشگاه فردوسي مشهد
آمار 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2944  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 فيزيك - 2209
فيزيك 1 -  پذيرش با عنوان نجوم و اخترفيزيك خارج به اعزام بورس 2945  دانشگاه تبريز

فيزيك 1 - )هاي باال انرژي(پذيرش با عنوان فيزيك تجربي  خارج به اعزام بورس 2946  دانشگاه تهران
فيزيك 1 - )نانوفيزيك(پذيرش با عنوان فيزيك تجربي  خارج به اعزام بورس 2947  دانشگاه تهران

نجوم  -تجربي  اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك 
خارج به اعزام بورس 2948  دانشگاه شيراز فيزيك  1 - )رصدي(مشاهده اي

پذيرش با عنوان فيزيك كاربردي گرايش نانو فيزيك 
خارج به اعزام بورس 2949  دانشگاه صنعتي شاهرود نانوفيزيك - علوم و فنّاوري نانو  نانوفتونيك 1 - )تجربي(

مهندسي پالسما 1 - پذيرش با عنوان پالسما خارج به اعزام بورس 2950  دانشگاه تبريز
مهندسي پالسما 1 - پذيرش با عنوان پالسما خارج به اعزام بورس 2951  تهران -دانشگاه خوارزمي 

پذيرش با عنوان فيزيك كاربردي گرايش پالسما 
خارج به اعزام بورس 2952  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي پالسما  1 - )تجربي(

فيزيك 3 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نظري روزانه 2953  دانشگاه اراك
فيزيك 5 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه 2954  دانشگاه اراك

فيزيك 3 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه 2955  دانشگاه اراك
مولكولي  پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و

 روزانه 2956  دانشگاه اراك فيزيك  2 - )پالسما(
فيزيك 4 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي روزانه 2957  دانشگاه اروميه

فيزيك 2 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه 2958  دانشگاه اروميه
- فيزيك 2 روزانه 2959  دانشگاه اصفهان

 -با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي پذيرش 
 روزانه 2960  دانشگاه اصفهان فيزيك  11 - عنوان مدرك تحصيلي فيزيك

عنوان  -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده چگال 
 روزانه 2961  دانشگاه اصفهان فيزيك  5 - مدرك تحصيلي فيزيك

فقط  -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نظري 
 فيزيك  6 - زن

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 روزانه 2962  تهران

فقط زن -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده چگال   فيزيك  2 -
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 روزانه 2963  تهران
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

 فيزيك  3 - فقط زن
 -) خواهران ويژه) (س(دانشگاه الزهرا

 روزانه 2964  تهران
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي روزانه 2965  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
فيزيك 4 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي روزانه 2966  دانشگاه بيرجند

فيزيك 3 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه 2967  دانشگاه بيرجند
فيزيك 6 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي روزانه 2968  دانشگاه بيرجند

- فيزيك 5 روزانه 2969  دانشگاه تبريز
فيزيك 7 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي روزانه 2970  دانشگاه تبريز

فيزيك 4 - جامد پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت روزانه 2971  دانشگاه تبريز
فيزيك 2 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه 2972  دانشگاه تبريز

 فيزيك  2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري

 روزانه 2973  پيشرفته كرمان
 -گرايش ذرات بنيادي  پذيرش با عنوان فيزيك

 روزانه 2974  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك  3 - گرايش در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد شد
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

 روزانه 2975  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك  3 - گرايش در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد شد
 - گرايش حالت جامد پذيرش با عنوان فيزيك 

 روزانه 2976  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك  3 - گرايش در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد شد
محل  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش 

 روزانه 2977  دانشگاه تهران فيزيك  3 - تحصيل پرديس علوم
محل  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

 روزانه 2978  دانشگاه تهران فيزيك  3 - علومتحصيل پرديس 
محل  -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي 

 روزانه 2979  دانشگاه تهران فيزيك  3 - تحصيل پرديس علوم
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 

 روزانه 2980  دانشگاه تهران فيزيك  8 - محل تحصيل پرديس علوم
 -عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي پذيرش با 

 روزانه 2981  دانشگاه تهران فيزيك  3 - محل تحصيل پرديس علوم
شرايط در  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش 

 روزانه 2982  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  فيزيك  5 - فقط مرد -انتهاي دفترچه 
 - ملكولي  پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و

 روزانه 2983  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  فيزيك  5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
فيزيك 1 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه 2984  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 فيزيك  3 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي
محل تحصيل (تهران  - دانشگاه خوارزمي

 روزانه 2985  )كرج
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

 روزانه 2986  تهران -دانشگاه خوارزمي  فيزيك  6 - محل تحصيل تهران
فيزيك 3 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه 2987  دانشگاه دامغان

حالت (چگالپذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده 
 روزانه 2988  دانشگاه دامغان فيزيك  5 - )جامد

فيزيك 3 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه 2989  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نظري روزانه 2990  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  42 صفحه فصل دوم  
 

 فيزيك - 2209  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي روزانه 2991  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

فيزيك 1 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه 2992  دانشگاه زنجان
فيزيك 4 - پذيرش با عنوان فيزك گرايش فيزيك نجومي روزانه 2993  دانشگاه زنجان

فيزيك 3 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي روزانه 2994  دانشگاه زنجان
فيزيك 8 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده چگال روزانه 2995  دانشگاه زنجان

فيزيك 2 - عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجوميپذيرش با  روزانه 2996  دانشگاه سمنان
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي روزانه 2997  دانشگاه سمنان
فيزيك 6 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه 2998  دانشگاه سمنان
فيزيك 6 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه 2999  دانشگاه شهركرد
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش نجوم ذره اي روزانه 3000  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

فيزيك 1 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه 3001  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
فيزيك 2 - مولكوليپذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و  روزانه 3002  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

فيزيك 4 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده چگال روزانه 3003  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
فيزيك 7 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي روزانه 3004  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

فيزيك 2 - فيزيك گرايش ذرات بنياديپذيرش با عنوان  روزانه 3005  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- فيزيك 3 روزانه 3006  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

فيزيك 4 - پذيرش با عنوان حالت جامد روزانه 3007  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
فيزيك 6 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نظري روزانه 3008  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

- فيزيك 3 روزانه 3009  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه 3010  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
ماده (پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

 روزانه 3011  دانشگاه شيراز فيزيك  4 - )چگال
فيزيك 6 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي روزانه 3012  دانشگاه شيراز
فيزيك 3 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي روزانه 3013  دانشگاه شيراز

فيزيك 5 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي روزانه 3014  شيرازدانشگاه 
فيزيك 2 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه 3015  دانشگاه شيراز

فيزيك 3 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش بنيادي روزانه 3016  دانشگاه صنعتي اروميه
فيزيك 6 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده چگال روزانه 3017  دانشگاه صنعتي اصفهان

فيزيك 1 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه 3018  دانشگاه صنعتي اصفهان
- فيزيك 8 روزانه 3019  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 فيزيك  6 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد
 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه 

 روزانه 3020  تهران

 فيزيك  2 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش 
 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه 

 روزانه 3021  تهران
فيزيك 4 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي روزانه 3022  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه 3023  شاهرود دانشگاه صنعتي
فيزيك 3 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي روزانه 3024  دانشگاه صنعتي شاهرود

فيزيك 1 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي روزانه 3025  دانشگاه صنعتي شاهرود
- فيزيك 12 روزانه 3026  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

فيزيك 4 - عنوان فيزيك گرايش حالت جامدپذيرش با  روزانه 3027  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
فيزيك 2 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه 3028  دانشگاه فردوسي مشهد

فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي روزانه 3029  دانشگاه فردوسي مشهد
فيزيك 3 - عنوان فيزيك گرايش حالت جامدپذيرش با  روزانه 3030  دانشگاه فردوسي مشهد

فيزيك 3 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه 3031  دانشگاه قم
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده چگال روزانه 3032  دانشگاه كاشان

فيزيك 2 - مولكوليپذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و  روزانه 3033  دانشگاه كاشان
پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نظري، حالت 

 روزانه 3034  سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيك  4 - جامد و فيزيك نجومي
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نظري روزانه 3035  رشت -دانشگاه گيالن 

فيزيك 2 - فيزيك گرايش اتمي و مولكوليپذيرش با عنوان  روزانه 3036  رشت -دانشگاه گيالن 
فيزيك 9 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه 3037  رشت -دانشگاه گيالن 

فيزيك 2 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه 3038  رشت -دانشگاه گيالن 
فيزيك 1 - گرايش حالت جامدپذيرش با عنوان فيزيك  روزانه 3039  خرم آباد - دانشگاه لرستان 

فيزيك 1 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي روزانه 3040  خرم آباد - دانشگاه لرستان 
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي روزانه 3041  خرم آباد - دانشگاه لرستان 

فيزيك 5 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه 3042  بابلسر - دانشگاه مازندران 
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي روزانه 3043  بابلسر - دانشگاه مازندران 

- فيزيك 1 روزانه 3044  بابلسر - دانشگاه مازندران 
فيزيك 3 - فيزيك نجوميپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه 3045  بابلسر - دانشگاه مازندران 

فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي روزانه 3046  بابلسر - دانشگاه مازندران 
فيزيك 6 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه 3047  بابلسر - دانشگاه مازندران 

فيزيك 1 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  روزانه 3048  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
فيزيك 3 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه 3049  دانشگاه مالير
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه 3050  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
فيزيك 5 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه 3051  دانشگاه ياسوج
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد روزانه 3052  دانشگاه يزد
فيزيك 3 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي روزانه 3053  دانشگاه يزد

فيزيك 2 - مولكولي پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و روزانه 3054  دانشگاه يزد
 فيزيك  4 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
 روزانه 3055  زنجان

 فيزيك  4 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي
 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 

 روزانه 3056  زنجان

 فيزيك  2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي
 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 

 روزانه 3057  زنجان
- نانوفتونيك 1 روزانه 3058  دانشگاه زنجان نانوفيزيك - علوم و فنّاوري نانو 
- نانوساختارها 3 روزانه 3059  دانشگاه زنجان نانوفيزيك - علوم و فنّاوري نانو 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  43 صفحه فصل دوم  
 

 فيزيك - 2209  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 -پذيرش با عنوان علوم و فناوري نانو بدون گرايش 

 روزانه 3060  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  نانوفيزيك - نانو علوم و فنّاوري  نانوساختارها 2 - محل تحصيل پژوهشكده علوم و فناوري نانو

محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نانوفيزيك - علوم و فنّاوري نانو  نانوساختارها 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 3061  )شاهين شهر اصفهان

- نانوساختارها 3 روزانه 3062  كاشاندانشگاه  نانوفيزيك - علوم و فنّاوري نانو 
- فيزيك دريا 3 روزانه 3063  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
- فيزيك دريا 2 روزانه 3064  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 فيزيك محاسباتي  2 - 
 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 

 روزانه 3065  زنجان
- فوتونيك 5 روزانه 3066  دانشگاه بناب
- فوتونيك 6 روزانه 3067  دانشگاه تبريز
- فوتونيك 12 روزانه 3068  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 فوتونيك  1 - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 روزانه 3069  )شاهين شهر اصفهان
- فوتونيك 2 روزانه 3070  سنندج -دانشگاه كردستان 
- مهندسي پالسما 5 روزانه 3071  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- فيزيك ذرات 7 روزانه 3072  هاي بنيادي پژوهشگاه دانش

فيزيك 3 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نظري نوبت دوم 3073  دانشگاه اراك
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي نوبت دوم 3074  دانشگاه اراك

فيزيك 3 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم 3075  دانشگاه اراك
فيزيك 3 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم 3076  دانشگاه اراك

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 نوبت دوم 3077  دانشگاه اصفهان فيزيك  4 - عنوان مدرك تحصيلي فيزيك

عنوان  -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده چگال 
 نوبت دوم 3078  دانشگاه اصفهان فيزيك  2 - مدرك تحصيلي فيزيك

فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم 3079  دانشگاه تبريز
فيزيك 3 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي نوبت دوم 3080  تبريز دانشگاه

- فيزيك 2 نوبت دوم 3081  دانشگاه تبريز
فيزيك 1 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم 3082  دانشگاه تبريز

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 نوبت دوم 3083  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك  1 - گرايش در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد شد

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 نوبت دوم 3084  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك  1 - گرايش در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد شد

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي 
 نوبت دوم 3085  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك  1 - گرايش در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد شد

فيزيك - 3 پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم 3086  دانشگاه سمنان
فيزيك - 1 پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي نوبت دوم 3087  دانشگاه سمنان

فيزيك - 2 پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي نوبت دوم 3088  دانشگاه سمنان
- فيزيك 3 نوبت دوم 3089  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

فيزيك 1 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي نوبت دوم 3090  دانشگاه صنعتي شاهرود
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم 3091  دانشگاه صنعتي شاهرود

فيزيك 2 - جامدپذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت  نوبت دوم 3092  دانشگاه فردوسي مشهد
فيزيك 2 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم 3093  دانشگاه فردوسي مشهد

فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي نوبت دوم 3094  دانشگاه فردوسي مشهد
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده چگال نوبت دوم 3095  دانشگاه كاشان

فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي نوبت دوم 3096  دانشگاه كاشان
فيزيك 3 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم 3097  بابلسر - دانشگاه مازندران 

فيزيك 3 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم 3098  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- فيزيك 1 نوبت دوم 3099  بابلسر - دانشگاه مازندران 

فيزيك 1 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش  نوبت دوم 3100  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد دوم نوبت 3101  دانشگاه ياسوج

فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي نوبت دوم 3102  دانشگاه يزد
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد نوبت دوم 3103  دانشگاه يزد

محل تحصيل ( دانشگاه صنعتي مالك اشتر نانوفيزيك - علوم و فنّاوري نانو  نانوساختارها 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 3104  )شاهين شهر اصفهان

- نانوساختارها 3 نوبت دوم 3105  دانشگاه كاشان نانوفيزيك - علوم و فنّاوري نانو 
- فيزيك دريا 1 نوبت دوم 3106  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- فوتونيك 3 نوبت دوم 3107  دانشگاه تبريز

 فوتونيك  1 - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 نوبت دوم 3108  )شاهين شهر اصفهان

 فيزيك  5 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 3109  تحصيالت تكميلي تهران

 فيزيك  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 3110  تكميلي تهرانتحصيالت 

 فيزيك  5 - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش 
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 پيام نور 3111  مركز مشهد

 فيزيك  5 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نظري
مركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 پيام نور 3112  شيراز
 -فيزيك گرايش اتمي و مولكولي پذيرش با عنوان 

پرديس خودگردان 3113  دانشگاه اروميه فيزيك  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش 

پرديس خودگردان 3114  دانشگاه اروميه فيزيك  2 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش 

پرديس خودگردان 3115  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيك  1 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي پرديس خودگردان 3116  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل  -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي 
پرديس خودگردان 3117  دانشگاه سمنان فيزيك  1 - خودگردان دانشگاه تحصيل پرديس

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  44 صفحه فصل دوم  
 

 فيزيك - 2209  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

پرديس خودگردان 3118  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك  7 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
محل  -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده چگال 

پرديس خودگردان 3119  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك  4 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3120  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل  -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي 
پرديس خودگردان 3121  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك  2 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

- فيزيك 1 پرديس خودگردان 3122  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
فيزيك 1 - عنوان فيزيك گرايش ماده چگالپذيرش با  پرديس خودگردان 3123  دانشگاه كاشان

فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي پرديس خودگردان 3124  دانشگاه كاشان
محل  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

پرديس خودگردان 3125  رشت - دانشگاه گيالن فيزيك  9 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش 

پرديس خودگردان 3126  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك  2 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

پرديس خودگردان 3127  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نظري 

پرديس خودگردان 3128  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك  2 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  - اي هستهپذيرش با عنوان فيزيك گرايش 

پرديس خودگردان 3129  بابلسر - دانشگاه مازندران  فيزيك  4 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

پرديس خودگردان 3130  بابلسر - دانشگاه مازندران  فيزيك  5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو دانشگاه 

پرديس خودگردان 3131  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك دريا  2 - در بندرعباس

 فوتونيك  6 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تبريز 

پرديس خودگردان 3132  )خودگردان ارس در جلفا
فوتونيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3133  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 ژئوفيزيك -  2210
لرزه شناسي 3 -  وفيزيكئمحل تحصيل موسسه ژ روزانه 3134  دانشگاه تهران  ژئوفيزيك
زلزله شناسي 3 - وفيزيكئمحل تحصيل موسسه ژ روزانه 3135  دانشگاه تهران  ژئوفيزيك

المللي زلزله شناسي و  پژوهشگاه بين  ژئوفيزيك زلزله شناسي 6 - 
 روزانه 3136  مهندسي زلزله

 -پايه مركز تحصيالت تكميلي در علوم   ژئوفيزيك زلزله شناسي 3 - 
 روزانه 3137  زنجان

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   ژئوفيزيك گراني سنجي 3 - 
 روزانه 3138  زنجان

لرزه شناسي 1 - وفيزيكئمحل تحصيل موسسه ژ نوبت دوم 3139  دانشگاه تهران  ژئوفيزيك
زلزله شناسي 1 - وفيزيكئمحل تحصيل موسسه ژ دوم نوبت 3140  دانشگاه تهران  ژئوفيزيك

 هواشناسي - 2211
پذيرش با عنوان هواشناسي با تخصص در مدلسازي 

خارج به اعزام بورس 3141  دانشگاه تهران هواشناسي  1 -  تابش
هواشناسي 1 - )عام(پذيرش با عنوان هواشناسي  خارج به اعزام بورس 3142  دانشگاه تهران

هواشناسي 4 - وفيزيكئمحل تحصيل موسسه ژ روزانه 3143  تهراندانشگاه 
- هواشناسي 2 روزانه 3144  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

هواشناسي 2 - پژوهش محور روزانه 3145  پژوهشكده هواشناسي
هواشناسي 2 - وفيزيكئمحل تحصيل موسسه ژ نوبت دوم 3146  دانشگاه تهران

- هواشناسي 1 نوبت دوم 3147  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو دانشگاه 

پرديس خودگردان 3148  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هواشناسي  2 - در بندرعباس

 علوم شناختي - 2212
خارج به اعزام بورس 3149  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم شناختي روان شناسي شناختي 1 -  پذيرش با عنوان روانشناسي شناختي
خارج به اعزام بورس 3150  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم شناختي روان شناسي شناختي 1 - پذيرش با عنوان توانبخشي شناختي

مدل  - علوم شناختي -ها پذيرش با عنوان هوش بازي
خارج به اعزام بورس 3151  تهران -دانشگاه خوارزمي   علوم شناختي مدل سازي شناختي 1 - سازي

علوم  -عنوان علوم اعصاب نوروساينس  پذيرش با
مغزوشناخت -اعصاب شناختي  1 - اعصاب هوش خارج به اعزام بورس 3152  تهران -دانشگاه خوارزمي   علوم شناختي

- روزانه 3153  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم شناختي روان شناسي شناختي 3
- روزانه 3154  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد   علوم شناختي مدل سازي شناختي 3
- مغزوشناخت -اعصاب شناختي  2 روزانه 3155  دانشگاه تبريز  علوم شناختي
- مغزوشناخت -اعصاب شناختي  2 روزانه 3156  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم شناختي
- مغزوشناخت -اعصاب شناختي  1 نوبت دوم 3157  دانشگاه تبريز  علوم شناختي
- مغزوشناخت -شناختي اعصاب  2 نوبت دوم 3158  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم شناختي

محل / با همكاري پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي
5173  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم شناختي روان شناسي شناختي 7 - تحصيل پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي پرديس خودگردان

محل / غيرانتفاعي علوم شناختيبا همكاري پژوهشكده 
5174  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم شناختي زبان شناسي 7 - تحصيل پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي پرديس خودگردان

محل / با همكاري پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي
5175  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شناختيعلوم  مدل سازي شناختي 7 - تحصيل پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي پرديس خودگردان

  

   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  45 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
 فني و مهندسيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -3جدول شماره 

 مهندسي برق - 2301

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
هاي نو و  برق گرايش انرژيپذيرش با عنوان مهندسي 

خارج به اعزام بورس 3159  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي برق الكترونيك 1 -  تجديدپذير
الكترونيك 1 - پذيرش با عنوان مهندسي الكترونيك خارج به اعزام بورس 3160  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق

الكترونيك 1 - پذيرش با عنوان رمز خارج به اعزام بورس 3161  تهران -دانشگاه خوارزمي   مهندسي برق
قدرت 1 - )فشار قوي(پذيرش با عنوان مهندسي برق  خارج به اعزام بورس 3162  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق

پذيرش با عنوان مهندسي برق گرايش رباتيك و 
خارج به اعزام بورس 3163  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق   مهندسي برق زمينه هوش ماشين و رباتيك 1 - مكاترونيك

- الكترونيك 5 روزانه 3164  دانشگاه اروميه  مهندسي برق
- الكترونيك 2 روزانه 3165  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق
- الكترونيك 4 روزانه 3166  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق
- الكترونيك 4 روزانه 3167  دانشگاه تبريز  مهندسي برق
- الكترونيك 3 روزانه 3168  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي برق
- الكترونيك 10 روزانه 3169  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق

الكترونيك 12 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 3170  دانشگاه تهران  مهندسي برق
- الكترونيك 1 روزانه 3171  سبزوار -حكيم سبزواري دانشگاه   مهندسي برق
- الكترونيك 3 روزانه 3172  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي برق
- الكترونيك 3 روزانه 3173  دانشگاه زنجان  مهندسي برق
- الكترونيك 11 روزانه 3174  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
- الكترونيك 2 روزانه 3175  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي برق

الكترونيك 8 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 3176  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق
- الكترونيك 1 روزانه 3177  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي برق
- الكترونيك 4 روزانه 3178  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق
- الكترونيك 4 روزانه 3179  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي برق
- الكترونيك 4 روزانه 3180  دانشگاه شيراز  مهندسي برق
- الكترونيك 3 روزانه 3181  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي برق
- الكترونيك 10 روزانه 3182  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق
- الكترونيك 5 روزانه 3183  دانشگاه صنعتي بابل  برق مهندسي

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي برق الكترونيك 7 - 
 روزانه 3184  تهران

- الكترونيك 2 روزانه 3185  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي برق
- الكترونيك 3 روزانه 3186  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق
- الكترونيك 9 روزانه 3187  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي برق
- الكترونيك 4 روزانه 3188  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق
- الكترونيك 10 روزانه 3189  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق
- الكترونيك 5 روزانه 3190  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق
- الكترونيك 2 روزانه 3191  خرم آباد - دانشگاه لرستان   مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  3 روزانه 3192  دانشگاه اروميه  مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  3 روزانه 3193 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  2 روزانه 3194  دانشگاه تبريز  مهندسي برق

)ميدان(مخابرات  4 - گرايش در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد شد روزانه 3195  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق
)ميدان(مخابرات  6 - فني هاي دانشكدهپرديس محل تحصيل  روزانه 3196  دانشگاه تهران  مهندسي برق

- )ميدان(مخابرات  2 روزانه 3197  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  4 روزانه 3198  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  1 روزانه 3199  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق

)ميدان(مخابرات  4 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 3200  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  1 روزانه 3201  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  2 روزانه 3202  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  3 روزانه 3203  دانشگاه شيراز  مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  4 روزانه 3204  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  5 روزانه 3205  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  2 روزانه 3206  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي برق

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي برق )ميدان(مخابرات  3 - 
 روزانه 3207  تهران

- )ميدان(مخابرات  4 روزانه 3208  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  2 روزانه 3209  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  7 روزانه 3210  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  3 روزانه 3211  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  2 روزانه 3212  دانشگاه يزد  مهندسي برق
- روزانه 3213  دانشگاه اروميه  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2
- روزانه 3214  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  3
- روزانه 3215  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  4
- روزانه 3216 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2
- روزانه 3217  دانشگاه تبريز  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  5

روزانه 3218  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  6 - گرايش در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد شد
روزانه 3219  دانشگاه تهران  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  6 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 

- روزانه 3220  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي برق )سيستم(مخابرات  1
- روزانه 3221  دانشگاه سمنان  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  4
- روزانه 3222  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق )سيستم(مخابرات  4

روزانه 3223  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق )سيستم(مخابرات  4 - شرايط در انتهاي دفترچه
- روزانه 3224  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي برق )سيستم(مخابرات  5
- روزانه 3225  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد   مهندسي برق )سيستم(مخابرات  3
- روزانه 3226  دانشگاه شيراز  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  12

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  46 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي برق - 2301  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- روزانه 3227  دانشگاه صنعتي اصفهان  برق مهندسي )سيستم(مخابرات  16
- روزانه 3228  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق )سيستم(مخابرات  5
- روزانه 3229  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  6

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي برق )سيستم(مخابرات  5 - 
 روزانه 3230  تهران

- روزانه 3231  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي برق )سيستم(مخابرات  3
- روزانه 3232  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي برق )سيستم(مخابرات  5
- روزانه 3233  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  7
- روزانه 3234  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق )سيستم(مخابرات  7
- روزانه 3235  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  5
- روزانه 3236  دانشگاه يزد  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  5
- قدرت 4 روزانه 3237  دانشگاه اروميه  مهندسي برق
- قدرت 5 روزانه 3238  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق
- قدرت 3 روزانه 3239  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي برق
- قدرت 7 روزانه 3240  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق
- قدرت 3 روزانه 3241 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي برق
- قدرت 6 روزانه 3242  دانشگاه تبريز  مهندسي برق

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري  مهندسي برق قدرت 1 - 
 روزانه 3243  پيشرفته كرمان

- قدرت 2 روزانه 3244  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي برق
- قدرت 8 روزانه 3245  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق

قدرت 7 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 3246  دانشگاه تهران  مهندسي برق
- قدرت 5 روزانه 3247  دانشگاه زنجان  مهندسي برق
- قدرت 14 روزانه 3248  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
- قدرت 2 روزانه 3249  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق

قدرت 6 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 3250  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق
- قدرت 1 روزانه 3251  دانشگاه شهركرد  مهندسي برق
- قدرت 3 روزانه 3252  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي برق
- قدرت 9 روزانه 3253  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق
- قدرت 4 روزانه 3254  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي برق
- قدرت 7 روزانه 3255  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   مهندسي برق
- قدرت 7 روزانه 3256  دانشگاه شيراز  مهندسي برق
- قدرت 3 روزانه 3257  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي برق
- قدرت 9 روزانه 3258  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق
- قدرت 6 روزانه 3259  صنعتي بابل دانشگاه  مهندسي برق

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي برق قدرت 10 - 
 روزانه 3260  تهران

- قدرت 3 روزانه 3261  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي برق
- قدرت 1 روزانه 3262  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق
- قدرت 4 روزانه 3263  تهران -شريف دانشگاه صنعتي   مهندسي برق
- قدرت 7 روزانه 3264  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق
- قدرت 16 روزانه 3266  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق
- قدرت 4 روزانه 3267  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق
- قدرت 4 روزانه 3268  دانشگاه كاشان  مهندسي برق
- قدرت 5 روزانه 3269  سنندج -دانشگاه كردستان   مهندسي برق
- قدرت 4 روزانه 3270  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي برق
- قدرت 4 روزانه 3271  خرم آباد - دانشگاه لرستان   مهندسي برق
- قدرت 5 روزانه 3272  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي برق
- قدرت 1 روزانه 3273  دانشگاه يزد  مهندسي برق
- كنترل 2 روزانه 3274  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق
- كنترل 3 روزانه 3275  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق
- كنترل 4 روزانه 3276 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي برق
- كنترل 3 روزانه 3277  دانشگاه تبريز  مهندسي برق
- كنترل 5 روزانه 3278  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق
- كنترل 2 روزانه 3279  دانشگاه تفرش  مهندسي برق

كنترل 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 3280  دانشگاه تهران  مهندسي برق
- كنترل 4 روزانه 3281  دانشگاه زنجان  مهندسي برق
- كنترل 3 روزانه 3282  سمناندانشگاه   مهندسي برق
- كنترل 1 روزانه 3283  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق
- كنترل 1 روزانه 3284  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي برق
- كنترل 3 روزانه 3285  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق
- كنترل 6 روزانه 3286  دانشگاه شيراز  مهندسي برق
- كنترل 6 روزانه 3287  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي برق
- كنترل 5 روزانه 3288  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق
- كنترل 4 روزانه 3289  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي برق

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي برق كنترل 11 - 
 روزانه 3290  تهران

- كنترل 1 روزانه 3291  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي برق
- كنترل 2 روزانه 3292  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق
- كنترل 3 روزانه 3293  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي برق
- كنترل 6 روزانه 3294  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق

كنترل 2 - محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه شرايط در  روزانه 3295  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي برق
 -كنترل و عاليم  -پذيرش با عنوان مهندسي راه آهن 

 روزانه 3296  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق كنترل 4 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  47 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي برق - 2301  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- كنترل 7 روزانه 3297  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق
- كنترل 5 روزانه 3298  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق
- كنترل 2 روزانه 3299  دانشگاه كاشان  مهندسي برق

محل پذيرش با عنوان مهندسي برق بدون زمينه ـ 
 روزانه 3300  دانشگاه تهران  مهندسي برق زمينه هوش ماشين و رباتيك 3 - فنيهاي  دانشكدهتحصيل پرديس 

- الكترونيك 1 نوبت دوم 3301  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق
- الكترونيك 3 نوبت دوم 3302  دانشگاه تبريز  مهندسي برق
- الكترونيك 3 نوبت دوم 3303  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي برق
- الكترونيك 4 نوبت دوم 3304  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق

الكترونيك 5 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 3305  دانشگاه تهران  مهندسي برق
- الكترونيك 3 نوبت دوم 3306  دانشگاه سمنان  مهندسي برق

الكترونيك 4 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 3307  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق
- الكترونيك 1 نوبت دوم 3308  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق
- الكترونيك 1 نوبت دوم 3309  صنعتي شاهروددانشگاه   مهندسي برق
- الكترونيك 4 نوبت دوم 3310  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  3 نوبت دوم 3311 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  1 نوبت دوم 3312  دانشگاه تبريز  مهندسي برق

)ميدان(مخابرات  1 - التحصيلي درج نخواهد شد گرايش در مدرك فارغ نوبت دوم 3313  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق
)ميدان(مخابرات  2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 3314  دانشگاه تهران  مهندسي برق

- )ميدان(مخابرات  1 نوبت دوم 3315  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
)ميدان(مخابرات  2 - انتهاي دفترچهشرايط در  نوبت دوم 3316  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق

- )ميدان(مخابرات  2 نوبت دوم 3317  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق
- نوبت دوم 3318  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  1
- نوبت دوم 3319 قزوين - )ره(المللي امام خميني بيندانشگاه   مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2
- نوبت دوم 3320  دانشگاه تبريز  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  3

نوبت دوم 3321  دانشگاه تهران  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
- دوم نوبت 3322  دانشگاه سمنان  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  1

نوبت دوم 3323  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 - شرايط در انتهاي دفترچه
- نوبت دوم 3324  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق )سيستم(مخابرات  1
- نوبت دوم 3325  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  3
- قدرت 1 نوبت دوم 3326  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق
- قدرت 2 نوبت دوم 3327  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي برق
- قدرت 3 نوبت دوم 3328 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي برق
- قدرت 3 نوبت دوم 3329  دانشگاه تبريز  مهندسي برق
- قدرت 2 نوبت دوم 3330  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي برق

قدرت 3 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 3331  دانشگاه تهران  مهندسي برق
- قدرت 3 نوبت دوم 3332  دانشگاه سمنان  مهندسي برق

قدرت 4 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 3333  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق
- قدرت 2 نوبت دوم 3334  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق
- قدرت 1 نوبت دوم 3335  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق
- قدرت 3 نوبت دوم 3336  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق
- قدرت 4 نوبت دوم 3337  دانشگاه كاشان  مهندسي برق
- قدرت 4 نوبت دوم 3338  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   برق مهندسي
- كنترل 1 نوبت دوم 3339  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق
- كنترل 4 نوبت دوم 3340 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي برق
- كنترل 2 نوبت دوم 3341  دانشگاه تبريز  مهندسي برق
- كنترل 1 نوبت دوم 3342  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق

كنترل 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 3343  دانشگاه تهران  مهندسي برق
- كنترل 1 نوبت دوم 3344  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
- كنترل 1 نوبت دوم 3345  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق
- كنترل 2 نوبت دوم 3346  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق

كنترل 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 3347  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي برق
- كنترل 5 نوبت دوم 3348  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق
- كنترل 2 نوبت دوم 3349  دانشگاه كاشان  مهندسي برق

محل پذيرش با عنوان مهندسي برق بدون زمينه ـ 
 نوبت دوم 3350  دانشگاه تهران  مهندسي برق زمينه هوش ماشين و رباتيك 1 - فنيهاي  دانشكدهتحصيل پرديس 

- الكترونيك 5 غيرانتفاعي 3351  مشهد - صنعتي سجاد غيرانتفاعي دانشگاه   مهندسي برق
الكترونيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3352  دانشگاه اروميه  مهندسي برق
الكترونيك 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3353  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   مهندسي برق

الكترونيك 8 - شرايط در انتهاي دفترچه پرديس خودگردان 3354  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق
الكترونيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3355  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق
الكترونيك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3356  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي برق

- الكترونيك 4 پرديس خودگردان 3357  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق
- الكترونيك 5 پرديس خودگردان 3358  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق

)ميدان(مخابرات  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3359  دانشگاه اروميه  مهندسي برق
)ميدان(مخابرات  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3360  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   برقمهندسي 

- )ميدان(مخابرات  2 پرديس خودگردان 3361  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق
- )ميدان(مخابرات  5 پرديس خودگردان 3362  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق

پرديس خودگردان 3363  دانشگاه اروميه  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
- پرديس خودگردان 3364  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  3

دانشگاه درشهرتبريز  محل تحصيل پرديس خودگردان پرديس خودگردان 3365  دانشگاه تبريز  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  4 -
پرديس خودگردان 3366  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق )سيستم(مخابرات  3 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 

پرديس خودگردان 3367  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
- پرديس خودگردان 3368  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  7
- پرديس خودگردان 3369  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2
- پرديس خودگردان 3370  دانشگاه يزد  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  5

قدرت 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3371  دانشگاه سمنان  مهندسي برق

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  48 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي برق - 2301  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
قدرت 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3372  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق

- قدرت 1 پرديس خودگردان 3373  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق
قدرت 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3374  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي برق

- قدرت 7 پرديس خودگردان 3375  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق
- قدرت 6 پرديس خودگردان 3376  تهران - صنعت ايران دانشگاه علم و   مهندسي برق
- قدرت 4 پرديس خودگردان 3377  دانشگاه كاشان  مهندسي برق
- قدرت 1 پرديس خودگردان 3378  دانشگاه يزد  مهندسي برق

كنترل 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3379  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
كنترل 3 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 3380  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق

- كنترل 2 پرديس خودگردان 3381  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق
كنترل 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3382  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي برق

- كنترل 2 پرديس خودگردان 3383  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق
- كنترل 3 پرديس خودگردان 3384  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق

 مهندسي عمران - 2302
سازه 1 -  پذيرش با عنوان مهندسي عمران بدون گرايش خارج به اعزام بورس 3385  دانشگاه اصفهان  مهندسي عمران

پذيرش با عنوان مهندسي سازه گرايش مديريت 
خارج به اعزام بورس 3386  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران سازه 1 - ساخت

- سازه 1 خارج به اعزام بورس 3387  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 1 - پذيرش با عنوان مهندسي عمران نقشه برداري خارج به اعزام بورس 3388  دانشگاه بجنورد  عمرانمهندسي 

-وتكنيكئژ-پذيرش با عنوان مهندسي عمران
خارج به اعزام بورس 3389  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 - زلزله-هاي دريايي سازه

هاي  پذيرش با عنوان مهندسي عمران گرايش سازه
 1 - دريايي

هاي  سواحل بنادر و سازه
 دريايي

خارج به اعزام بورس 3390  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار  مهندسي عمران
هاي  پذيرش با عنوان مهندسي عمران گرايش سازه

 1 - دريايي
هاي  سواحل بنادر و سازه

 دريايي
خارج به اعزام بورس 3391  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران

حمل و نقل 1 - آهنپذيرش با عنوان خطوط راه  خارج به اعزام بورس 3392  دانشگاه اصفهان  مهندسي عمران
حمل  ريزي برنامهپذيرش با عنوان حمل و نقل گرايش 

خارج به اعزام بورس 3393  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران حمل و نقل 1 - و نقل
پذيرش با عنوان حمل و نقل گرايش حمل و نقل ريلي حمل و نقل 2 - خارج به اعزام بورس 3394  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران
پذيرش با عنوان مهندسي عمران گرايش محيط زيست خارج به اعزام بورس 3395  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1 -

- سازه 4 روزانه 3396  دانشگاه اروميه  مهندسي عمران
- سازه 3 روزانه 3397  دانشگاه اصفهان  مهندسي عمران
- سازه 1 روزانه 3398  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي عمران
- سازه 3 روزانه 3399 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي عمران
- سازه 2 روزانه 3400  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران
- سازه 2 روزانه 3401  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي عمران
- سازه 5 روزانه 3402  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران

سازه 6 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 3403  دانشگاه تهران  مهندسي عمران
سازه 4 - محل تحصيل تهران روزانه 3404  تهران -دانشگاه خوارزمي   مهندسي عمران

- سازه 6 روزانه 3405  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي عمران
- سازه 6 روزانه 3406  دانشگاه زنجان  مهندسي عمران
- سازه 4 روزانه 3407  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران
- سازه 5 روزانه 3408  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي عمران
- سازه 2 روزانه 3409  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   عمرانمهندسي 
- سازه 2 روزانه 3410  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران
- سازه 9 روزانه 3411  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران
- سازه 5 روزانه 3412  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران
- سازه 5 روزانه 3413  بابل دانشگاه صنعتي  مهندسي عمران

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي عمران سازه 8 - 
 روزانه 3414  تهران

- سازه 3 روزانه 3415  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي عمران
- سازه 3 روزانه 3416  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران
- سازه 3 روزانه 3417  تهران -شريف دانشگاه صنعتي   مهندسي عمران
- سازه 4 روزانه 3418  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران

هاي  خط و سازه -پذيرش با عنوان مهندسي راه آهن 
 روزانه 3419  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران سازه 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن - ريلي 

- سازه 10 روزانه 3420  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران
- سازه 4 روزانه 3421  دانشگاه قم  مهندسي عمران
- سازه 4 روزانه 3422  سنندج -دانشگاه كردستان   مهندسي عمران
- سازه 1 روزانه 3423  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي عمران
- سازه 1 روزانه 3424  دانشگاه مالير  مهندسي عمران
- سازه 5 روزانه 3425  دانشگاه يزد  مهندسي عمران
- مهندسي زلزله 3 روزانه 3426  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران

مهندسي زلزله 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 3427  دانشگاه تهران  مهندسي عمران
- مهندسي زلزله 1 روزانه 3428  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران
- مهندسي زلزله 3 روزانه 3429  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي عمران
- مهندسي زلزله 2 روزانه 3430  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي عمران مهندسي زلزله 8 - 
 روزانه 3431  تهران

- مهندسي زلزله 2 روزانه 3432  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران
- مهندسي زلزله 3 روزانه 3433  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي عمران
- مهندسي زلزله 3 روزانه 3434  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران

المللي زلزله شناسي و  پژوهشگاه بين  مهندسي عمران مهندسي زلزله 10 - 
 روزانه 3435  مهندسي زلزله

- ژئوتكنيك 2 روزانه 3436  دانشگاه اروميه  مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 1 روزانه 3437  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي عمران

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  49 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي عمران - 2302  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيلنام   نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- ژئوتكنيك 3 روزانه 3438 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 4 روزانه 3439  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران

ژئوتكنيك 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 3440  دانشگاه تهران  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 4 - محل تحصيل تهران روزانه 3441  تهران -دانشگاه خوارزمي   مهندسي عمران

- ژئوتكنيك 4 روزانه 3442  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 4 روزانه 3443  دانشگاه زنجان  مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 1 روزانه 3444  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 3 روزانه 3445  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 3 روزانه 3446  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 3 روزانه 3447  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 3 روزانه 3448  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي   مهندسي عمران

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي عمران ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 3449  تهران

- ژئوتكنيك 1 روزانه 3450  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 3 روزانه 3451  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 7 روزانه 3452  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 2 روزانه 3453  دانشگاه قم  مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 1 روزانه 3454  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 2 روزانه 3455  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 3 روزانه 3456  دانشگاه يزد  مهندسي عمران

 - 2 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 3457  دانشگاه اروميه  مهندسي عمران

 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 3458  دانشگاه تهران  مهندسي عمران

 - 4 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 3459  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي عمران

 - 4 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 3460  دانشگاه زنجان  مهندسي عمران

 - 2 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 3461  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران

 - 3 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 3462  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   عمرانمهندسي 

 - 3 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 3463  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي عمران

 - 4 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 3464  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران

 - 1 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 3465  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران

 - 5 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي عمران

 روزانه 3466  تهران

 - 1 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 3467  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي عمران

 - 2 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 3468  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران

 - 1 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 3469  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران

 - 1 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 3470  دانشگاه قم  مهندسي عمران

- راه و ترابري 3 روزانه 3471 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي عمران
- راه و ترابري 3 روزانه 3472  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران
- راه و ترابري 1 روزانه 3473  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران
- راه و ترابري 3 روزانه 3474  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه   مهندسي عمران
- راه و ترابري 3 روزانه 3475  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي عمران
- راه و ترابري 1 روزانه 3476  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران
- راه و ترابري 7 روزانه 3477  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران
- و ترابريراه  2 روزانه 3478  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران

 - 3 
هاي  سواحل بنادر و سازه

 دريايي
 روزانه 3479  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران

 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
هاي  سواحل بنادر و سازه

 دريايي
 روزانه 3480  دانشگاه تهران  مهندسي عمران

 - 4 
هاي  بنادر و سازهسواحل 
 دريايي

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي عمران
 روزانه 3481  تهران

 - 2 
هاي  سواحل بنادر و سازه

 دريايي
 روزانه 3482  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي عمران

 - 1 
هاي  سواحل بنادر و سازه

 دريايي
 روزانه 3483  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران

 - 1 
هاي  سواحل بنادر و سازه

 دريايي
 روزانه 3484  دانشگاه قم  مهندسي عمران

- روزانه 3485  دانشگاه اصفهان  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 2
روزانه 3486  دانشگاه تهران  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 

- روزانه 3487  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 2
- روزانه 3488  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 2
- روزانه 3489  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 3
- روزانه 3490  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 5
- روزانه 3491  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 3
- روزانه 3492  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 5
- روزانه 3493  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 1

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  50 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي عمران - 2302  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 2 - 

 روزانه 3494  تهران
- روزانه 3495  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 2
- روزانه 3496  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 1
- حمل و نقل 3 روزانه 3497 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي عمران
- حمل و نقل 3 روزانه 3498  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران
- حمل و نقل 1 روزانه 3499  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي عمران حمل و نقل 1 - 
 روزانه 3500  تهران

- حمل و نقل 3 روزانه 3501  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران
- حمل و نقل 1 روزانه 3502  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران

روزانه 3503  دانشگاه تهران  مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
- روزانه 3504  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت 1
- روزانه 3505  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت 6
- روزانه 3506  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت 1
- روزانه 3507  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 3

روزانه 3508  دانشگاه تهران  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
- روزانه 3509  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 3
- روزانه 3510  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1
- روزانه 3511  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 4 - 
 روزانه 3512  تهران

- روزانه 3513  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2
- روزانه 3514  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2
- روزانه 3515  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1
- روزانه 3516  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2
- سازه 1 نوبت دوم 3517  اصفهاندانشگاه   مهندسي عمران
- سازه 1 نوبت دوم 3518  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي عمران
- سازه 3 نوبت دوم 3519 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي عمران
- سازه 1 نوبت دوم 3520  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران
- سازه 2 نوبت دوم 3521  تهران -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت   مهندسي عمران
- سازه 1 نوبت دوم 3522  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران

سازه 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 3523  دانشگاه تهران  مهندسي عمران
- سازه 2 نوبت دوم 3524  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران
- سازه 2 نوبت دوم 3525  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران
- سازه 6 نوبت دوم 3526  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران

مهندسي زلزله 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 3527  دانشگاه تهران  مهندسي عمران
- مهندسي زلزله 1 نوبت دوم 3528  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 1 نوبت دوم 3529  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 3 نوبت دوم 3530 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 1 نوبت دوم 3531  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران

ژئوتكنيك 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 3532  دانشگاه تهران  مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 1 نوبت دوم 3533  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 1 نوبت دوم 3534  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 2 نوبت دوم 3535  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي عمران

 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 3536  دانشگاه تهران  مهندسي عمران

 - 2 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 3537  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران

- راه و ترابري 3 نوبت دوم 3538 قزوين - )ره(خمينيالمللي امام  دانشگاه بين  مهندسي عمران
- راه و ترابري 3 نوبت دوم 3539  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران
- راه و ترابري 1 نوبت دوم 3540  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران
- راه و ترابري 2 نوبت دوم 3541  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران

 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
هاي  سواحل بنادر و سازه

 دريايي
 نوبت دوم 3542  دانشگاه تهران  مهندسي عمران

نوبت دوم 3543  دانشگاه تهران  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
- حمل و نقل 3 دوم نوبت 3544 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي عمران
- حمل و نقل 1 نوبت دوم 3545  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران

نوبت دوم 3546  دانشگاه تهران  مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
- نوبت دوم 3547  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت 1

نوبت دوم 3548  دانشگاه تهران  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
- نوبت دوم 3549  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1
- نوبت دوم 3550  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1
- نوبت دوم 3551  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2

تهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مهندسي عمران راه و ترابري 5 - 
 پيام نور 3552  شمال

- سازه 7 غيرانتفاعي 3553  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه   مهندسي عمران
- حمل و نقل 5 غيرانتفاعي 3554  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه   مهندسي عمران

سازه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3555  دانشگاه اروميه  مهندسي عمران
- سازه 2 پرديس خودگردان 3556  دانشگاه اصفهان  مهندسي عمران

سازه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 3557  تهران -دانشگاه خوارزمي   مهندسي عمران
سازه 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3558  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران

- سازه 1 پرديس خودگردان 3559  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي عمران
- سازه 9 پرديس خودگردان 3560  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران

سازه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3561  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي عمران
- سازه 3 پرديس خودگردان 3562  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  51 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي عمران - 2302  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- سازه 2 پرديس خودگردان 3563  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران

سازه 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3564  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي عمران
مهندسي زلزله 1 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 3565  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران

- مهندسي زلزله 2 پرديس خودگردان 3566  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران
ژئوتكنيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 3567  تهران -دانشگاه خوارزمي   مهندسي عمران

ژئوتكنيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3568  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 1 پرديس خودگردان 3569  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران
- ژئوتكنيك 2 پرديس خودگردان 3570  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران
- راه و ترابري 2 پرديس خودگردان 3571  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران
- پرديس خودگردان 3572  دانشگاه اصفهان  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 1
- پرديس خودگردان 3573  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 1
- حمل و نقل 1 پرديس خودگردان 3574  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران
- پرديس خودگردان 3575  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت 1

پرديس خودگردان 3576  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 3577  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

- پرديس خودگردان 3578  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1
 مهندسي نقشه برداري -  2303

ژئودزي 1 -  ودزيئژ - پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري خارج به اعزام بورس 3579  دانشگاه تبريز  مهندسي نقشه برداري
ژئودزي 1 - ودزيژئ - پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري خارج به اعزام بورس 3580  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي نقشه برداري

- ژئودزي 2 روزانه 3581  دانشگاه اصفهان  مهندسي نقشه برداري
ژئودزي 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 3582  دانشگاه تهران  مهندسي نقشه برداري

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي نقشه برداري ژئودزي 1 - 
 روزانه 3583  تهران

فتوگرامتري 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 3584  دانشگاه تهران  مهندسي نقشه برداري

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي نقشه برداري فتوگرامتري 1 - 
 روزانه 3585  تهران

- سنجش ازدور 2 روزانه 3586  دانشگاه اصفهان  مهندسي نقشه برداري
سنجش ازدور 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 3587  دانشگاه تهران  مهندسي نقشه برداري
روزانه 3588  دانشگاه تهران  مهندسي نقشه برداري سيستم اطالعات جغرافيايي 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي نقشه برداري سيستم اطالعات جغرافيايي 5 - 
 روزانه 3589  تهران

- ژئودزي 1 نوبت دوم 3590  دانشگاه اصفهان  مهندسي نقشه برداري
ژئودزي 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 3591  دانشگاه تهران  مهندسي نقشه برداري
فتوگرامتري 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 3592  دانشگاه تهران  مهندسي نقشه برداري

- سنجش ازدور 1 نوبت دوم 3593  دانشگاه اصفهان  مهندسي نقشه برداري
سنجش ازدور 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 3594  دانشگاه تهران  مهندسي نقشه برداري
نوبت دوم 3595  دانشگاه تهران  نقشه برداريمهندسي  سيستم اطالعات جغرافيايي 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 

 مهندسي مكانيك - 2304
ساخت و توليد 1 -  سياالت/حرارت/پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك خارج به اعزام بورس 3596  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك

ساخت و توليد 1 - پذيرش با عنوان مكاترونيك خارج به اعزام بورس 3597  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 1 - پذيرش با عنوان انرژي تجديدپذير خارج به اعزام بورس 3598  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك

پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك گرايش 
خارج به اعزام بورس 3599  اصفهاندانشگاه صنعتي   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1 - ميكروفلويديك، بيومكانيك و انرژي تجديد پذير

- ساخت و توليد 3 روزانه 3600  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك
- ساخت و توليد 4 روزانه 3601  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك
- ساخت و توليد 3 روزانه 3602  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك
- ساخت و توليد 2 روزانه 3603  تهران -دبير شهيد رجايي  دانشگاه تربيت  مهندسي مكانيك
- ساخت و توليد 6 روزانه 3604  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك

ساخت و توليد 6 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 3605  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك
- ساخت و توليد 2 روزانه 3606  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك
- ساخت و توليد 2 روزانه 3607  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك
- ساخت و توليد 8 روزانه 3608  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

ساخت و توليد 1 - محل انجام پروژه، پژوهشكده فناوريهاي نو روزانه 3609  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك
- ساخت و توليد 5 روزانه 3610  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي مكانيك

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي مكانيك ساخت و توليد 8 - 
 روزانه 3611  تهران

ساخت و توليد 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 3612  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك
- ساخت و توليد 3 روزانه 3613  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك
- ساخت و توليد 2 روزانه 3614  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي -پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك  - 4 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 روزانه 3615  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك جامدات

 - 3 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 روزانه 3616  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك جامدات

 - 5 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 روزانه 3617  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك جامدات

 5 - پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك طراحي كاربردي
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 روزانه 3618  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك جامدات

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 روزانه 3619  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك جامدات

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 روزانه 3620  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك جامدات

 - 2 
زمينه مكانيكطراحي كاربردي 

 روزانه 3621  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك جامدات

 7 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 روزانه 3622  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك جامدات
 -مهندسي مكانيك  -پذيرش با عنوان نانوفناوري 

 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 روزانه 5180  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك جامدات

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  52 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي مكانيك - 2304  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
مهندسي  پذيرش با عنوان پذيرش دانشجو با عنوان

شرايط در  -طراحي كاربردي ميباشد  -مكانيك 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

- 7 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3623  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   مهندسي مكانيك

 3 - طراحي كاربردي- پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3624  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3625  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي مكانيك

 - 5 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3626  دانشگاه زنجان  مهندسي مكانيك

 - 6 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3627  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3628  دانشگاه شهركرد  مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3629  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3630  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي -پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك  - 5 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3631  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك

 - 5 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3632  اصفهاندانشگاه صنعتي   مهندسي مكانيك

 - 6 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3633  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

 2 - محل انجام پروژه، پژوهشكده فناوريهاي نو
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3634  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3635  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي مكانيك

 - 5 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي مكانيك

 روزانه 3636  تهران

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3637  تبريز -سهند  دانشگاه صنعتي  مهندسي مكانيك

 - 3 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3638  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك

 - 7 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3639  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي مكانيك

 - 4 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3640  دانشگاه صنعتي شيراز  مكانيكمهندسي 

 - 3 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3641  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك

 - 5 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3642  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك

 - 8 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3643  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك

 - 5 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3644  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3645  دانشگاه ياسوج  مهندسي مكانيك

 - 4 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 روزانه 3646  دانشگاه يزد  مهندسي مكانيك

 - 4 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3648  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك

 - 4 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3649  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك

 - 1 
زمينه طراحي كاربردي 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3650  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3651  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك

 6 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
طراحي كاربردي زمينه 

 كنترل و ارتعاشاتديناميك 
 روزانه 3652  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك

 - 3 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3653  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3654  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك

 - 3 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3655  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي مكانيك

 - 5 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3656  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك

 - 4 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3657  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك

 - 4 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3658  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

 1 - محل انجام پروژه، پژوهشكده فناوريهاي نو
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3659  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه   مهندسي مكانيك

 - 3 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3660  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي مكانيك

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  53 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي مكانيك - 2304  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 - 7 

طراحي كاربردي زمينه 
 ديناميك كنترل و ارتعاشات

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي مكانيك
 روزانه 3661  تهران

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3662  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي مكانيك

 - 2 
كاربردي زمينه طراحي 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3663  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك

 - 7 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3664  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي مكانيك

 - 6 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3665  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3666  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك

 - 5 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3667  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك

 - 2 
كاربردي زمينه طراحي 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3668  دانشگاه ياسوج  مهندسي مكانيك

 - 4 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3669  دانشگاه يزد  مهندسي مكانيك

- تبديل انرژي 7 روزانه 3670  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 3 روزانه 3671  دانشگاه اصفهان  مكانيكمهندسي 
- تبديل انرژي 8 روزانه 3672  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 3 روزانه 3673  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 5 روزانه 3674  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك

محل تحصيل  -پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك 
 روزانه 3675  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1 - فنيهاي  دانشكدهپرديس 

تبديل انرژي 10 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 3676  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 2 روزانه 3677  سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 2 روزانه 3678  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 8 روزانه 3679  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 4 روزانه 3680  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 3 روزانه 3681  دانشگاه شهركرد  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 4 روزانه 3682  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 4 روزانه 3683  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 10 روزانه 3684  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك
- انرژيتبديل  8 روزانه 3685  دانشگاه صنعتي اروميه  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 5 روزانه 3686  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 4 روزانه 3687  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

تبديل انرژي 1 - محل انجام پروژه، پژوهشكده انرژي روزانه 3688  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 8 روزانه 3689  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي مكانيك

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 11 - 
 روزانه 3690  تهران

- تبديل انرژي 2 روزانه 3691  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 8 روزانه 3692  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 9 روزانه 3693  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 1 روزانه 3694  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 7 روزانه 3695  تهران - و صنعت ايران دانشگاه علم   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 5 روزانه 3696  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 6 روزانه 3697  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 5 روزانه 3698  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 2 روزانه 3699  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 5 روزانه 3700  دانشگاه يزد  مهندسي مكانيك

طراحي سيستمهاي -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -ديناميكي خودرو 

 خودرو
 روزانه 3701  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك مهندسي خودرو 2 -

 -قواي محركه  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
 روزانه 3702  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك مهندسي خودرو 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو

 -سازه و بدنه  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
 روزانه 3703  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك مهندسي خودرو 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو

هاي ريلي  ماشين –پذيرش با عنوان مهندسي راه آهن 
 روزانه 3704  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك هاي ريلي ماشين 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن -

- ساخت و توليد 1 نوبت دوم 3705  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك
- ساخت و توليد 2 نوبت دوم 3706  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك
- ساخت و توليد 3 نوبت دوم 3707  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك

ساخت و توليد 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 3708  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك
- ساخت و توليد 6 نوبت دوم 3709  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

ساخت و توليد 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 3710  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك
- ساخت و توليد 2 نوبت دوم 3711  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 نوبت دوم 3712  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك

 - 3 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 نوبت دوم 3713  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 نوبت دوم 3714  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 نوبت دوم 3715  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 نوبت دوم 3716  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  54 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي مكانيك - 2304  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 

طراحي كاربردي زمينه مكانيك
 جامدات

 نوبت دوم 3717  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك
 - مهندسي مكانيك  -پذيرش با عنوان نانوفنّاوري 

 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 نوبت دوم 3718  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 نوبت دوم 3719  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 نوبت دوم 3720  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 نوبت دوم 3721  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك

 - 5 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 نوبت دوم 3722  فردوسي مشهددانشگاه   مهندسي مكانيك

 - 8 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 نوبت دوم 3723  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
 نوبت دوم 3724  دانشگاه ياسوج  مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 نوبت دوم 3725  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 نوبت دوم 3726  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 نوبت دوم 3727  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 نوبت دوم 3728  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك

 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 نوبت دوم 3729  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك

 - 3 
طراحي كاربردي زمينه 

 و ارتعاشات ديناميك كنترل
 نوبت دوم 3730  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 نوبت دوم 3731  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 نوبت دوم 3732  تهران - ايران دانشگاه علم و صنعت   مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 نوبت دوم 3733  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 نوبت دوم 3734  دانشگاه ياسوج  مهندسي مكانيك

- تبديل انرژي 1 نوبت دوم 3735  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 1 نوبت دوم 3736  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك

تبديل انرژي 3 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 3737  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 1 نوبت دوم 3738  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك
- انرژيتبديل  1 نوبت دوم 3739  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 1 نوبت دوم 3740  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 4 نوبت دوم 3741  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 3 نوبت دوم 3742  تهران - ايران دانشگاه علم و صنعت   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 5 نوبت دوم 3743  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 6 نوبت دوم 3744  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 2 نوبت دوم 3745  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مكانيكمهندسي  ساخت و توليد 7 - 
پرديس خودگردان 3746  )خودگردان كيش

- ساخت و توليد 5 پرديس خودگردان 3747  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك
ساخت و توليد 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  3748  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي مكانيك

- ساخت و توليد 1 پرديس خودگردان 3749  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
پرديس خودگردان 3750  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
پرديس خودگردان 3751  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
پرديس خودگردان 3752  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك

 - 5 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
پرديس خودگردان 3753  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
پرديس خودگردان 3754  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
پرديس خودگردان 3755  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي مكانيك

پرديس خودگردان 3756  )تحصيل پرديس جزيره كيش

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
پرديس خودگردان 3757  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك

 4 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك

 جامدات
پرديس خودگردان 3758  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك

 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
پرديس خودگردان 3759  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

 - 2 
 طراحي كاربردي زمينه

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
پرديس خودگردان 3760  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
پرديس خودگردان 3761  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي مكانيك

پرديس خودگردان 3762  )تحصيل پرديس جزيره كيش

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  55 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي مكانيك - 2304  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 - 4 

طراحي كاربردي زمينه 
 ديناميك كنترل و ارتعاشات

پرديس خودگردان 3763  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
پرديس خودگردان 3764  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك

تبديل انرژي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3765  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 2 پرديس خودگردان 3766  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك

تبديل انرژي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3767  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 1 پرديس خودگردان 3768  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي مكانيك

تبديل انرژي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3769  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 4 پرديس خودگردان 3770  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و   مهندسي مكانيك

تبديل انرژي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3771  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 5 پرديس خودگردان 3772  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 1 پرديس خودگردان 3773  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

تبديل انرژي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3774  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 8 پرديس خودگردان 3775  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف   مكانيكمهندسي  تبديل انرژي 3 - 
پرديس خودگردان 3776  )تحصيل پرديس جزيره كيش

- تبديل انرژي 4 پرديس خودگردان 3777  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 6 پرديس خودگردان 3778  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك

تبديل انرژي 4 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 3779  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك
- تبديل انرژي 5 پرديس خودگردان 3780  دانشگاه يزد  مهندسي مكانيك

طراحي سيستمهاي -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -ديناميكي خودرو 

 خودرو
پرديس خودگردان 3781  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك خودرومهندسي  1 -

 -قواي محركه  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
پرديس خودگردان 3782  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك مهندسي خودرو 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو

 -سازه و بدنه  -خودرو پذيرش با عنوان مهندسي 
پرديس خودگردان 3783  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك مهندسي خودرو 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو

 مهندسي هوا فضا - 2305
ئروديناميكآ 1 -  پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا بدون گرايش خارج به اعزام بورس 3784  دانشگاه تبريز  مهندسي هوافضا

هاي  پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا گرايش
هاي هوايي و ديناميك پرواز و  روديناميك، سازهئآ

 كنترل
خارج به اعزام بورس 3785  دانشگاه شيراز  مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 1 -

- ئروديناميكآ 1 روزانه 3786  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي هوافضا
- ئروديناميكآ 6 روزانه 3787  دانشگاه شيراز  مهندسي هوافضا
- ئروديناميكآ 4 روزانه 3788  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي هوافضا ئروديناميكآ 2 - 
 روزانه 3789  تهران

ئروديناميكآ 2 - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا بدون گرايش روزانه 3791  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي هوافضا
- ئروديناميكآ 2 روزانه 3792  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي هوافضا
- جلوبرندگي 1 روزانه 3793  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي هوافضا
- جلوبرندگي 3 روزانه 3794  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي هوافضا جلوبرندگي 3 - 
 روزانه 3795  تهران

- جلوبرندگي 2 روزانه 3796  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي هوافضا
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر   مهندسي هوافضا جلوبرندگي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 3797  )شاهين شهر اصفهان
جلوبرندگي 2 - پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك تبديل انرژي روزانه 3798  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي هوافضا

محل تحصيل  - با همكاري دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 3799  پژوهشگاه هوا فضا  مهندسي هوافضا جلوبرندگي 1 - تهران

پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا گرايش مهندسي 
 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي هوافضا پرواز و كنترل ديناميك 1 - فضايي

 روزانه 3790  تهران
- سازه 1 روزانه 3800  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي هوافضا

سازه 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون روزانه 3801  دانشگاه تهران  مهندسي هوافضا
- سازه 3 روزانه 3802  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي هوافضا سازه 3 - 
 روزانه 3803  تهران

- سازه 3 روزانه 3804  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي هوافضا
سازه 1 - مهندسي مكانيك طراحي كاربرديپذيرش با عنوان  روزانه 3805  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي هوافضا

- سازه 2 روزانه 3806  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي هوافضا
با همكاري  - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا 

 روزانه 3807  پژوهشگاه هوا فضا  هوافضامهندسي  سازه 3 - محل تحصيل تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- روزانه 3808  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 1
- روزانه 3809  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 2

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 1 - 
 روزانه 3810  تهران

- روزانه 3811  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 3
 مكانيك پرواز و -پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا

محل تحصيل تهران /شرايط در انتهاي دفترچه/كنترل  روزانه 3812  صنعتي مالك اشتردانشگاه   مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 2 -
محل تحصيل  - با همكاري دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 3813  پژوهشگاه هوا فضا  مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 1 - تهران
- ئروديناميكآ 1 نوبت دوم 3814  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي هوافضا
- ئروديناميكآ 2 نوبت دوم 3815  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه   مهندسي هوافضا
- ئروديناميكآ 2 نوبت دوم 3816  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي هوافضا
- جلوبرندگي 1 نوبت دوم 3817  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي هوافضا
- جلوبرندگي 3 نوبت دوم 3818  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  56 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي هوافضا - 2305  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر   مهندسي هوافضا جلوبرندگي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 3819  )شاهين شهر اصفهان
سازه 1 - تحصيل دانشكده علوم و فنونمحل  نوبت دوم 3820  دانشگاه تهران  مهندسي هوافضا

- سازه 3 نوبت دوم 3821  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا
- سازه 1 نوبت دوم 3822  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي هوافضا
- نوبت دوم 3823  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه   مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 1

 مكانيك پرواز و-پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا
محل تحصيل تهران/شرايط در انتهاي دفترچه/كنترل  نوبت دوم 3824  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 2 -

- ئروديناميكآ 2 پرديس خودگردان 3825  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي   مهندسي هوافضا

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي هوافضا ئروديناميكآ 1 - 
پرديس خودگردان 3826  )تحصيل پرديس جزيره كيش

- جلوبرندگي 2 پرديس خودگردان 3827  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي هوافضا جلوبرندگي 1 - 
پرديس خودگردان 3828  )تحصيل پرديس جزيره كيش

- سازه 1 پرديس خودگردان 3829  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي هوافضا سازه 1 - 
پرديس خودگردان 3830  )تحصيل پرديس جزيره كيش

- پرديس خودگردان 3831  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 2

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 1 - 
پرديس خودگردان 3832  )تحصيل پرديس جزيره كيش

 مهندسي معدن - 2306
گرايش اكتشاف نفت پذيرش با عنوان مهندسي معدن 
خارج به اعزام بورس 3833  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1 -  با تخصص حفاري و بهره برداري
مكانيك -استخراج- پذيرش با عنوان مهندسي معدن

خارج به اعزام بورس 3834  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1 - فرآوري موادمعدني- اكتشاف- سنگ
- روزانه 3835  دانشگاه اروميه  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 2

روزانه 3836  دانشگاه تهران  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 4 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
روزانه 3837  كرمان - باهنر  دانشگاه شهيد  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 4 - پذيرش با عنوان گرايش اكتشاف

- روزانه 3838  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 4
- روزانه 3839  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1
- روزانه 3840  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 6
- روزانه 3841  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 10
- روزانه 3842  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1
- روزانه 3843  دانشگاه يزد  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 3

روزانه 3844  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1 - پذيرش با عنوان گرايش استخراج
- روزانه 5176  تبريز -سهند دانشگاه صنعتي   مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1
- روزانه 3845  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 2
- روزانه 3846  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1
- روزانه 3847  دانشگاه يزد  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1
- روزانه 3848  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 3

روزانه 3849  دانشگاه تهران  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 3 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
- روزانه 3850  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 3
- روزانه 3851  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 2
- روزانه 3852  دانشگاه يزد  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 4
- مكانيك سنگ 2 روزانه 3853  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي معدن
- مكانيك سنگ 3 روزانه 3854  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي معدن
- مكانيك سنگ 1 روزانه 3855  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي معدن
- مكانيك سنگ 2 روزانه 3856  دانشگاه يزد  مهندسي معدن

نوبت دوم 3857  دانشگاه تهران  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
- نوبت دوم 3858  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1
- نوبت دوم 3859  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 2
- نوبت دوم 3860  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1
- نوبت دوم 3861  دانشگاه يزد  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1
- نوبت دوم 3862  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 2
- نوبت دوم 3863  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1
- نوبت دوم 3864  دانشگاه يزد  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1
- نوبت دوم 3865  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي معدن معدنيفرآوري مواد  1

نوبت دوم 3866  دانشگاه تهران  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
- نوبت دوم 3867  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 1
- مكانيك سنگ 1 نوبت دوم 3868  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه   مهندسي معدن
- مكانيك سنگ 1 نوبت دوم 3869  دانشگاه يزد  مهندسي معدن

پرديس خودگردان 3870  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 2 - پذيرش با عنوان گرايش اكتشاف
- پرديس خودگردان 3871  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1

پرديس خودگردان 3872  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1 - پذيرش با عنوان گرايش استخراج
- پرديس خودگردان 3873  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 2
- پرديس خودگردان 3874  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1

 مهندسي پليمر - 2307
صنايع رنگ و پوشش -پذيرش با عنوان مهندسي پليمر

خارج به اعزام بورس 3875  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي پليمر مهندسي پليمر صنايع رنگ 1 -  صنايع الستيك-كامپاندينگ -
- مهندسي پليمر 9 روزانه 3876  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي پليمر

مهندسي پليمر 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 3877  دانشگاه تهران  مهندسي پليمر
- مهندسي پليمر 2 روزانه 3878  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي پليمر
- مهندسي پليمر 10 روزانه 3879  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي  مهندسي پليمر

فرايندهاي -مهندسي پليمرپذيرش با عنوان 
موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و   مهندسي پليمر مهندسي پليمر 1 - پليمريزاسيون

 روزانه 3880  تهران -پوشش 
- صنايع پليمر 9 روزانه 3881  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پليمر

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  57 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي پليمر - 2307  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
محل (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پليمر صنايع پليمر 1 - 

 روزانه 3882  )تحصيل بندر ماهشهر
- صنايع پليمر 3 روزانه 3883  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي پليمر
- روزانه 3884  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پليمر مهندسي پليمر صنايع رنگ 4

موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و   مهندسي پليمر مهندسي پليمر صنايع رنگ 4 - پذيرش با عنوان مهندسي صنايع رنگ
 روزانه 3885  تهران -پوشش 

موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و   پليمرمهندسي  مهندسي پليمر صنايع رنگ 1 - 
 روزانه 3886  تهران -پوشش 

- مهندسي پليمر 2 نوبت دوم 3887  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي پليمر

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پليمر صنايع پليمر 1 - 
 نوبت دوم 3888  )تحصيل بندر ماهشهر

- صنايع پليمر 2 نوبت دوم 3889  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   پليمرمهندسي 
- نوبت دوم 3890  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پليمر مهندسي پليمر صنايع رنگ 1

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي پليمر مهندسي پليمر 7 - 
پرديس خودگردان 3891  )خودگردان كيش

- صنايع پليمر 1 پرديس خودگردان 3892  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پليمر
 مهندسي پزشكي - 2308

بيوالكتريك 1 -  پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي بدون گرايش خارج به اعزام بورس 3893  دانشگاه تبريز  مهندسي پزشكي
بيوالكتريك 1 - پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي بدون گرايش خارج به اعزام بورس 3894  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   پزشكيمهندسي 

بيومتريال 1 - پذيرش با عنوان مهندسي بافت خارج به اعزام بورس 3895  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي پزشكي
- بيوالكتريك 3 روزانه 3896  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي پزشكي
- بيوالكتريك 1 روزانه 3897  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   مهندسي پزشكي
- بيوالكتريك 2 روزانه 3898  دانشگاه سمنان  مهندسي پزشكي

بيوالكتريك 3 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 3899  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي پزشكي
- بيوالكتريك 2 روزانه 3900  دانشگاه شيراز  مهندسي پزشكي
- بيوالكتريك 6 روزانه 3901  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي پزشكي بيوالكتريك 2 - 
 روزانه 3902  تهران

بيوالكتريك 2 - پذيرش با عنوان مهندسي برق گرايش الكترونيك روزانه 3903  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي پزشكي
- بيومكانيك 4 روزانه 3904  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي
- بيومكانيك 3 روزانه 3905  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي پزشكي

بيومكانيك 2 - پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك روزانه 3906  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي پزشكي
- بيومتريال 1 روزانه 3907  دانشگاه سمنان  مهندسي پزشكي
- بيومتريال 3 روزانه 3908  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي پزشكي
- بيومتريال 6 روزانه 3909  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي

مشكين دشت  - پژوهشگاه مواد و انرژي   مهندسي پزشكي بيومتريال 5 - 
 روزانه 3910  كرج

- بيوالكتريك 1 نوبت دوم 3911  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي پزشكي
- بيوالكتريك 2 نوبت دوم 3912  دانشگاه سمنان  مهندسي پزشكي

بيوالكتريك 2 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 3913  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي پزشكي
- بيوالكتريك 6 نوبت دوم 3914  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه   مهندسي پزشكي
- بيومكانيك 4 نوبت دوم 3915  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي
- بيومتريال 1 نوبت دوم 3916  دانشگاه سمنان  مهندسي پزشكي
- بيومتريال 3 نوبت دوم 3917  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي

بيوالكتريك 2 - عنوان مهندسي برق گرايش الكترونيكپذيرش با  پرديس خودگردان 3918  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي پزشكي
بيومكانيك 2 - پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك پرديس خودگردان 3919  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي پزشكي

 مهندسي صنايع - 2309
  - مهندسي صنايع 1 خارج به اعزام بورس 3920  دانشگاه اصفهان

مهندسي صنايع 1 - )مهندسي مالي(پذيرش با عنوان مهندسي صنايع خارج به اعزام بورس 3921  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي صنايع 2 - پذيرش با عنوان ايمني صنعتي خارج به اعزام بورس 3922  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش تكنولوژي 
خارج به اعزام بورس 3923  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي صنايع  1 - صنعتي

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش مهندسي 
خارج به اعزام بورس 3924  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي صنايع  2 - كيفيت

صنايع گرايش مديريت پذيرش با عنوان مهندسي 
خارج به اعزام بورس 3925  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي صنايع  1 - مهندسي

- مهندسي صنايع 1 خارج به اعزام بورس 3926  دانشگاه صنعتي بيرجند
 مهندسي صنايع  6 - فقط زن

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 روزانه 3927  تهران

- مهندسي صنايع 1 روزانه 3928  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- مهندسي صنايع 6 روزانه 3929  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي صنايع 6 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 3930  دانشگاه تهران
مهندسي صنايع 8 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 3931  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 

مهندسي صنايع 5 - محل تحصيل تهران روزانه 3932  تهران -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي صنايع 4 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 3933  تهران - دانشگاه شاهد 

- مهندسي صنايع 6 روزانه 3934  دانشگاه صنعتي اصفهان
- مهندسي صنايع 15 روزانه 3935  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 مهندسي صنايع  9 - 
 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه 

 روزانه 3936  تهران
- مهندسي صنايع 2 روزانه 3937  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- مهندسي صنايع 14 روزانه 3938  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- مهندسي صنايع 3 روزانه 3939  مشهددانشگاه فردوسي 
- مهندسي صنايع 6 روزانه 3940  سنندج -دانشگاه كردستان 
- مهندسي صنايع 9 روزانه 3941  دانشگاه يزد

 مهندسي صنايع  2 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 نوبت دوم 3942  تهران

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  58 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي صنايع - 2309  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي گرايش نام نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- مهندسي صنايع 1 نوبت دوم 3943  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- مهندسي صنايع 4 نوبت دوم 3944  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي صنايع 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 3945  دانشگاه تهران
مهندسي صنايع 4 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 3946  تهران - دانشگاه شاهد 

- مهندسي صنايع 2 نوبت دوم 3947  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- مهندسي صنايع 2 نوبت دوم 3948  دانشگاه فردوسي مشهد
- مهندسي صنايع 6 نوبت دوم 3949  دانشگاه يزد

 مهندسي صنايع  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 3950  تحصيالت تكميلي تهران

 مهندسي صنايع  6 - 
علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه 

 غيرانتفاعي 3951  بابل -

 مهندسي صنايع  6 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  تحصيل صرفا براي وروديمحل (كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 3952

 مهندسي صنايع  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 3953  )خودگردان كيش
مهندسي صنايع 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 3954  تهران -دانشگاه خوارزمي 

مهندسي صنايع 4 - در انتهاي دفترچه شرايط پرديس خودگردان 3955  تهران - دانشگاه شاهد 
- مهندسي صنايع 9 پرديس خودگردان 3956  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- مهندسي صنايع 9 پرديس خودگردان 3957  دانشگاه يزد

 مهندسي نفت - 2310
  بهره هاي پذيرش با عنوان مهندسي نفت گرايش

خارج به اعزام بورس 3958  دانشگاه شيراز مهندسي نفت  1 -  برداري و حفاري
مهندسي نفت 1 - تجهيزات نفت -پذيرش با عنوان مهندسي نفت  خارج به اعزام بورس 3959  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي نفت 1 - اكتشافات نفت -پذيرش با عنوان مهندسي نفت  خارج به اعزام بورس 3960  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه 
مهندسي نفت 1 - حفاري -پذيرش با عنوان مهندسي نفت  خارج به اعزام بورس 3961  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

مهندسي نفت 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 3962  دانشگاه تهران
گرايش مخازن پذيرش با عنوان مهندسي نفت 

 روزانه 3963  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي نفت  1 - هيدروكربوري
- مهندسي نفت 4 روزانه 3964  دانشگاه صنعت نفت

پذيرش با عنوان مهندسي نفت گرايش مخازن 
 روزانه 3965  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت  4 - هيدروكربوري

مهندسي نفت 1 - مهندسي نفت گرايش اكتشاف نفتپذيرش با عنوان  روزانه 3966  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي نفت 1 - پذيرش با عنوان مهندسي نفت گرايش حفاري روزانه 3967  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي نفت 4 - پذيرش با عنوان مهندسي نفت گرايش مخازن روزانه 3968  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

- مهندسي نفت 3 روزانه 3969  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي نفت 2 - پژوهش محور روزانه 3970  پژوهشگاه صنعت نفت

پذيرش با عنوان مهندسي نفت گرايش مخازن 
 نوبت دوم 3971  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت  1 - هيدروكربوري

 مهندسي نفت  7 - )مخازن(عنوان مهندسي نفت پذيرش با 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 3972  )خودگردان كيش
پذيرش با عنوان مهندسي نفت گرايش مخازن 

پرديس خودگردان 3973  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت  2 - هيدروكربوري

 مهندسي شيمي - 2311
عنوان مهندسي شيمي گرايش مهندسي نفت پذيرش با 

خارج به اعزام بورس 3974  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي  1 -  با تخصص در زمينه صنايع پايين دستي
پذيرش با عنوان مهندسي شيمي گرايش ساخت 

خارج به اعزام بورس 3975  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي  1 - هاي شيميايي در صنايع نفت و پتروشيمي كاتاليست
پذيرش با عنوان مهندسي شيمي گرايش نانوتكنولوژي مهندسي شيمي 1 - خارج به اعزام بورس 3976  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

مهندسي پليمر 1 - پذيرش با عنوان شيمي پليمر خارج به اعزام بورس 3977  دانشگاه اصفهان  مهندسي شيمي
- مهندسي شيمي 5 روزانه 3978  دانشگاه اراك
- مهندسي شيمي 8 روزانه 3979  دانشگاه اصفهان
- مهندسي شيمي 4 روزانه 3980  دانشگاه تبريز
- مهندسي شيمي 13 روزانه 3981  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي شيمي 4 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 3982  دانشگاه تهران
- شيمي مهندسي 8 روزانه 3983  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- مهندسي شيمي 5 روزانه 3984  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- مهندسي شيمي 13 روزانه 3985  دانشگاه سمنان
- مهندسي شيمي 3 روزانه 3986  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- مهندسي شيمي 12 روزانه 3987  دانشگاه شيراز

هاي  پذيرش با عنوان مهندسي شيمي گرايش پديده
 روزانه 3988  دانشگاه صنعت نفت مهندسي شيمي  3 - انتقال

- مهندسي شيمي 7 روزانه 3989  دانشگاه صنعتي اصفهان
- مهندسي شيمي 14 روزانه 3990  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 مهندسي شيمي  1 - 
محل (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 3991  )تحصيل بندر ماهشهر
- مهندسي شيمي 8 روزانه 3992  دانشگاه صنعتي بابل
- مهندسي شيمي 13 روزانه 3993  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

مهندسي شيمي 8 - ها كليه گرايش روزانه 3994  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي شيمي 2 - تحصيل تهرانمحل  -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 3995  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

- مهندسي شيمي 8 روزانه 3996  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
هاي انتقال و  پذيرش با عنوان گرايش پديده

 روزانه 3997  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي  8 - فرايندهاي جداسازي
- مهندسي شيمي 8 روزانه 3998  دانشگاه كاشان
- مهندسي شيمي 8 روزانه 3999  رشت -دانشگاه گيالن 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  59 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي شيمي - 2311  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
مهندسي شيمي 2 - پيشرفته - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي  روزانه 4000  دانشگاه ياسوج

مهندسي شيمي 3 - پژوهش محور روزانه 4001  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش
- مهندسي پليمر 3 روزانه 4002  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي شيمي
- بيوتكنولوژي 3 روزانه 4003  دانشگاه اصفهان  مهندسي شيمي
- بيوتكنولوژي 6 روزانه 4004  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي شيمي
- بيوتكنولوژي 6 روزانه 4005  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي شيمي

محيط زيست 1 - پژوهش محور روزانه 4006  پژوهشگاه صنعت نفت  مهندسي شيمي
- مهندسي شيمي 4 نوبت دوم 4007  دانشگاه اراك
- مهندسي شيمي 2 نوبت دوم 4008  اصفهان دانشگاه
- مهندسي شيمي 2 نوبت دوم 4009  دانشگاه تبريز
- مهندسي شيمي 3 نوبت دوم 4010  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي شيمي 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 4011  دانشگاه تهران
- مهندسي شيمي 3 نوبت دوم 4012  دانشگاه سمنان
- مهندسي شيمي 1 نوبت دوم 4013  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 مهندسي شيمي  1 - 
محل (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 4014  )تحصيل بندر ماهشهر
- مهندسي شيمي 4 نوبت دوم 4015  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

مهندسي شيمي 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 4016  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
- مهندسي شيمي 4 نوبت دوم 4017  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

هاي انتقال و  پذيرش با عنوان گرايش پديده
 نوبت دوم 4018  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي  7 - هاي جداسازي فرايند

- مهندسي شيمي 8 نوبت دوم 4019  دانشگاه كاشان
مهندسي شيمي 1 - پيشرفته - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي  نوبت دوم 4020  دانشگاه ياسوج

- بيوتكنولوژي 1 نوبت دوم 4021  دانشگاه اصفهان  مهندسي شيمي
- مهندسي شيمي 5 پرديس خودگردان 4022  دانشگاه اصفهان

مهندسي شيمي 1 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  پرديس خودگردان 4023  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
محل  -پذيرش با عنوان گرايش فرآيندهاي جداسازي 

پرديس خودگردان 4024  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي  2 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
- مهندسي شيمي 1 پرديس خودگردان 4025  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

مهندسي شيمي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4026  دانشگاه شيراز
- مهندسي شيمي 7 پرديس خودگردان 4027  دانشگاه صنعتي اصفهان
- مهندسي شيمي 1 پرديس خودگردان 4028  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- مهندسي شيمي 8 پرديس خودگردان 4029  تهران - علم و صنعت ايران  دانشگاه
- مهندسي شيمي 8 پرديس خودگردان 4030  دانشگاه كاشان

بيوتكنولوژي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4031  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي شيمي
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نرم افزار 1 -  بدون گرايشپذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر  خارج به اعزام بورس 4032  دانشگاه بيرجند  مهندسي كامپيوتر
پذيرش با عنوان كامپيوتر گرايش فناوري اطالعات و 

خارج به اعزام بورس 4033  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي كامپيوتر نرم افزار 1 - شبكه
- نرم افزار 3 خارج به اعزام بورس 4034  صنعتي اصفهاندانشگاه   مهندسي كامپيوتر

نرم افزار 1 - پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر بدون گرايش خارج به اعزام بورس 4035  دانشگاه صنعتي بيرجند  مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 1 خارج به اعزام بورس 4036  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 1 خارج به اعزام بورس 4037  مجتمع آموزش عالي گناباد  مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتري معماري سيستم 1 - پذيرش با عنوان معماري كامپيوتر خارج به اعزام بورس 4038  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر
پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات بدون 

خارج به اعزام بورس 4039  دانشگاه تبريز  مهندسي فنّاوري اطالعات تجارت الكترونيكي 1 - گرايش
پذيرش با عنوان مهندسي فنّاوري اطالعات بدون 

خارج به اعزام بورس 4040  دانشگاه صنعتي بيرجند  مهندسي فنّاوري اطالعات تجارت الكترونيكي 1 - گرايش
گرايش  ITپذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر و 

خارج به اعزام بورس 4041  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي فنّاوري اطالعات شبكه كامپيوتري 1 - كامپيوتري و امنيت شبكههاي  شبكه
امنيت اطالعات 1 - پذيرش با عنوان فناوري اطالعات خارج به اعزام بورس 4042  دانشگاه يزد  مهندسي فنّاوري اطالعات

- نرم افزار 2 روزانه 4043  دانشگاه اراك  مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 3 روزانه 4044  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 3 روزانه 4045  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي كامپيوتر

نرم افزار 6 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 4046  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 2 روزانه 4047  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 4 روزانه 4048  دانشگاه شيراز  مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 2 روزانه 4049  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 5 روزانه 4050  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 8 روزانه 4051  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 7 روزانه 4052  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 5 روزانه 4053  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 1 روزانه 4054  دانشگاه كاشان  مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 2 روزانه 4055  دانشگاه يزد  مهندسي كامپيوتر
- هاي كامپيوتري معماري سيستم 4 روزانه 4056  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتري معماري سيستم 5 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 4057  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر
- هاي كامپيوتري معماري سيستم 2 روزانه 4058  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي كامپيوتر
- هاي كامپيوتري معماري سيستم 2 روزانه 4059  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر
- هاي كامپيوتري معماري سيستم 1 روزانه 4060  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي كامپيوتر
- هاي كامپيوتري معماري سيستم 2 روزانه 4061  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر
- هاي كامپيوتري معماري سيستم 6 روزانه 4062  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي كامپيوتر
- هاي كامپيوتري معماري سيستم 2 روزانه 4063  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي كامپيوتر
- روزانه 4064  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 3
- روزانه 4065  دانشگاه تبريز  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2

روزانه 4066  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 3 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  60 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي كامپيوتر - 2312  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- روزانه 4067  دانشگاه زنجان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 3
- روزانه 4068  دانشگاه سمنان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 5
- روزانه 4069  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2
- روزانه 4070  دانشگاه شيراز  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2
- روزانه 4071  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1
- روزانه 4072  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 5

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 3 - هوش مصنوعي -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر
 روزانه 4073  تهران

- روزانه 4074  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 3
- روزانه 4075  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 6
- روزانه 4076  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 5
- روزانه 4077  دانشگاه فردوسي مشهد  كامپيوترمهندسي  هوش مصنوعي و رباتيكز 3
- روزانه 4078  دانشگاه كاشان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1
- روزانه 4079  دانشگاه يزد  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 3
- روزانه 4080  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي فنّاوري اطالعات تجارت الكترونيكي 1

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي فنّاوري اطالعات تجارت الكترونيكي 2 - 
 روزانه 4081  تهران

- روزانه 4082  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي فنّاوري اطالعات تجارت الكترونيكي 1
- روزانه 4083  دانشگاه قم  مهندسي فنّاوري اطالعات تجارت الكترونيكي 1
- روزانه 4084  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي فنّاوري اطالعات ي اطالعاتيها مديريت سيستم 3
- روزانه 4085  دانشگاه تبريز  مهندسي فنّاوري اطالعات اي رسانه هاي چند سيستم 2
- روزانه 4086  دانشگاه قم  مهندسي فنّاوري اطالعات اي رسانه هاي چند سيستم 1
- شبكه كامپيوتري 2 روزانه 4087  دانشگاه اروميه  مهندسي فنّاوري اطالعات
- شبكه كامپيوتري 2 روزانه 4088  دانشگاه تبريز  مهندسي فنّاوري اطالعات

فناوري اطالعات  -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر 
 روزانه 4089  دانشگاه تهران  مهندسي فنّاوري اطالعات شبكه كامپيوتري 3 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  -

- شبكه كامپيوتري 6 روزانه 4090  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي فنّاوري اطالعات
- شبكه كامپيوتري 4 روزانه 4091  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي فنّاوري اطالعات
- امنيت اطالعات 2 روزانه 4092  دانشگاه اصفهان  مهندسي فنّاوري اطالعات
- امنيت اطالعات 1 روزانه 4093  دانشگاه قم  مهندسي فنّاوري اطالعات
- نرم افزار 2 نوبت دوم 4094  دانشگاه اراك  مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 1 نوبت دوم 4095  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 1 نوبت دوم 4096  تربيت مدرسدانشگاه   مهندسي كامپيوتر

نرم افزار 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 4097  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 1 نوبت دوم 4098  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 3 دومنوبت  4099  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي كامپيوتر
- نرم افزار 1 نوبت دوم 4100  دانشگاه كاشان  مهندسي كامپيوتر
- هاي كامپيوتري معماري سيستم 2 نوبت دوم 4101  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتري معماري سيستم 2 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 4102  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر
- نوبت دوم 4103  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1
- نوبت دوم 4104  دانشگاه تبريز  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1

نوبت دوم 4105  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
- نوبت دوم 4106  دانشگاه سمنان  مهندسي كامپيوتر و رباتيكزهوش مصنوعي  2
- نوبت دوم 4107  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2
- نوبت دوم 4108  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي فنّاوري اطالعات ي اطالعاتيها مديريت سيستم 2
- نوبت دوم 4109  دانشگاه تبريز  فنّاوري اطالعاتمهندسي  اي رسانه هاي چند سيستم 1
- شبكه كامپيوتري 1 نوبت دوم 4110  دانشگاه تبريز  مهندسي فنّاوري اطالعات

فناوري اطالعات  -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر 
 نوبت دوم 4111  دانشگاه تهران  مهندسي فنّاوري اطالعات شبكه كامپيوتري 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  -

- امنيت اطالعات 1 نوبت دوم 4112  دانشگاه اصفهان  مهندسي فنّاوري اطالعات
- نرم افزار 2 پرديس خودگردان 4113  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر

نرم افزار 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  4114  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر
نرم افزار 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4115  دانشگاه شيراز  مهندسي كامپيوتر

- نرم افزار 4 پرديس خودگردان 4116  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي كامپيوتر
- هاي كامپيوتري معماري سيستم 2 پرديس خودگردان 4117  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتري معماري سيستم 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4118  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي كامپيوتر
هاي كامپيوتري معماري سيستم 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4119  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتري معماري سيستم 1 -  محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي كامپيوتر
پرديس خودگردان 4120  )تحصيل پرديس جزيره كيش

- هاي كامپيوتري معماري سيستم 2 پرديس خودگردان 4121  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي كامپيوتر
- پرديس خودگردان 4122  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر مصنوعي و رباتيكزهوش  2

پرديس خودگردان 4123  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 4124  دانشگاه شيراز  كامپيوترمهندسي  هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

- پرديس خودگردان 4125  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 3
- پرديس خودگردان 4126  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي فنّاوري اطالعات تجارت الكترونيكي 1

 مهندسي مواد و متالورژي - 2313
پذيرش با عنوان مهندسي مواد گرايش سراميك و 

خارج به اعزام بورس 4127  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد و متالورژي  1 -  خوردگي
استخراج - جوشكاري-پذيرش با عنوان مهندسي مواد

خارج به اعزام بورس 4128  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد و متالورژي  1 - فلزات
- مهندسي مواد و متالورژي 1 خارج به اعزام بورس 4129  دانشگاه مراغه
- مهندسي مواد و متالورژي 3 روزانه 4130 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين
- مهندسي مواد و متالورژي 4 روزانه 4131  دانشگاه تبريز
- مهندسي مواد و متالورژي 6 روزانه 4132  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي مواد و متالورژي 6 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 4133  دانشگاه تهران
- مهندسي مواد و متالورژي 2 روزانه 4134  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  61 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي مواد و متالورژي - 2313  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- مهندسي مواد و متالورژي 8 روزانه 4135  دانشگاه سمنان

مهندسي مواد و متالورژي 4 - پذيرش با عنوان مهندسي مواد روزانه 4136  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- مهندسي مواد و متالورژي 2 روزانه 4137  كرمان - باهنر  دانشگاه شهيد
- مهندسي مواد و متالورژي 5 روزانه 4138  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- مهندسي مواد و متالورژي 7 روزانه 4139  دانشگاه شيراز
- مهندسي مواد و متالورژي 11 روزانه 4140  دانشگاه صنعتي اصفهان
- مهندسي مواد و متالورژي 3 روزانه 4141  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه 
- مهندسي مواد و متالورژي 5 روزانه 4142  دانشگاه صنعتي بابل

 مهندسي مواد و متالورژي  9 - پذيرش با عنوان مهندسي مواد
 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه 

 روزانه 4143  تهران
- مهندسي مواد و متالورژي 7 روزانه 4144  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

مهندسي مواد و متالورژي 10 - پذيرش با عنوان مهندسي مواد روزانه 4145  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- مهندسي مواد و متالورژي 8 روزانه 4146  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- مهندسي مواد و متالورژي 4 روزانه 4147  دانشگاه فردوسي مشهد

مهندسي مواد و متالورژي 3 - پذيرش با عنوان مهندسي مواد روزانه 4148  دانشگاه يزد

 مهندسي مواد و متالورژي  10 - 
مشكين دشت  - پژوهشگاه مواد و انرژي 

 روزانه 4149  كرج
- مهندسي مواد و متالورژي 3 نوبت دوم 4150 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين
- مهندسي مواد و متالورژي 3 نوبت دوم 4151  دانشگاه تبريز
- مهندسي مواد و متالورژي 2 نوبت دوم 4152  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي مواد و متالورژي 3 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 4153  دانشگاه تهران
- مهندسي مواد و متالورژي 4 دوم نوبت 4154  دانشگاه سمنان
- مهندسي مواد و متالورژي 2 نوبت دوم 4155  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- مهندسي مواد و متالورژي 2 نوبت دوم 4156  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- مهندسي مواد و متالورژي 6 نوبت دوم 4157  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- متالورژيمهندسي مواد و  2 نوبت دوم 4158  دانشگاه فردوسي مشهد
- مهندسي مواد و متالورژي 2 نوبت دوم 4159  دانشگاه يزد

 مهندسي مواد و متالورژي  6 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 4160

مهندسي مواد و متالورژي 1 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 4161  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي مواد و متالورژي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4162  دانشگاه سمنان
مهندسي مواد و متالورژي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4163  دانشگاه شيراز

- مهندسي مواد و متالورژي 11 پرديس خودگردان 4164  دانشگاه صنعتي اصفهان
- مهندسي مواد و متالورژي 3 پرديس خودگردان 4165  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 مهندسي مواد و متالورژي  7 - 
محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

پرديس خودگردان 4166  )پرديس جزيره كيشتحصيل 
- مهندسي مواد و متالورژي 6 پرديس خودگردان 4167  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 مهندسي نساجي - 2314
  - تكنولوژي نساجي 4 روزانه 4168  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي نساجي

- تكنولوژي نساجي 3 روزانه 4169  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي   مهندسي نساجي
- تكنولوژي نساجي 2 روزانه 4170  دانشگاه يزد  مهندسي نساجي
- روزانه 4171  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 4
- روزانه 4172  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 6
- روزانه 4173  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 2
- تكنولوژي نساجي 1 نوبت دوم 4174  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي نساجي
- تكنولوژي نساجي 1 نوبت دوم 4175  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي نساجي
- تكنولوژي نساجي 1 نوبت دوم 4176  دانشگاه يزد  مهندسي نساجي
- نوبت دوم 4177  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 1
- نوبت دوم 4178  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 1
- تكنولوژي نساجي 2 خودگردانپرديس  4179  دانشگاه يزد  مهندسي نساجي

 اي هستهمهندسي  - 2315
هاي مواد  گرايش اي هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

خارج به اعزام بورس 4180  دانشگاه شيراز  اي هستهمهندسي  كاربرد پرتوها 1 - ، ايمني و اتكاپذيري، كاربرد پرتوها و پرتوپزشكياي هسته
كاربرد پرتوها 2 - روزانه 4181  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   اي هستهمهندسي 
- كاربرد پرتوها 1 روزانه 4182  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   اي هستهمهندسي 

كاربرد پرتوها 1 - "اي هستهمهندسي " التحصيلي عنوان مدرك فارغ روزانه 4183  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   اي هستهمهندسي 
راكتور 3 - روزانه 4184  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد   اي هستهمهندسي 
- راكتور 4 روزانه 4185  دانشگاه شيراز  اي هستهمهندسي 
- راكتور 1 روزانه 4186  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   اي هستهمهندسي 

راكتور 1 - "اي مهندسي هسته"التحصيلي  عنوان مدرك فارغ روزانه 4187  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   اي هستهمهندسي 
چرخه سوخت 1 - "اي مهندسي هسته"التحصيلي  عنوان مدرك فارغ روزانه 4188  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   اي هستهمهندسي 

پرتو پزشكي 2 - روزانه 4189  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   اي هستهمهندسي 
- پرتو پزشكي 3 روزانه 4190  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   اي هستهمهندسي 
- گداخت 1 روزانه 4191  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   اي هستهمهندسي 
- كاربرد پرتوها 1 نوبت دوم 4192  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   اي هستهمهندسي 
- پرتو پزشكي 1 نوبت دوم 4193  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   اي هستهمهندسي 
- گداخت 1 نوبت دوم 4194  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   اي هستهمهندسي 

راكتور 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4195  دانشگاه شيراز  اي هستهمهندسي 
  مهندسي محيط زيست -  2316

منابع آب 1 -  پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست بدون گرايش خارج به اعزام بورس 4196  شيرازدانشگاه   مهندسي محيط زيست
منابع آب 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران روزانه 4197  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست
آب و فاضالب 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران روزانه 4198  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست

- آب و فاضالب 3 روزانه 4199  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي محيط زيست

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  62 صفحه فصل دوم  
 

 محيط زيستمهندسي  - 2316  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
مواد زايد جامد 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران روزانه 4200  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست
آلودگي هوا 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران روزانه 4201  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست
منابع آب 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران نوبت دوم 4202  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست
فاضالب آب و 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران نوبت دوم 4203  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست
مواد زايد جامد 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران نوبت دوم 4204  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست
آلودگي هوا 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران نوبت دوم 4205  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي محيط زيست منابع آب 7 - 
پرديس خودگردان 4206  )خودگردان كيش

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي محيط زيست آب و فاضالب 7 - 
پرديس خودگردان 4207  )خودگردان كيش

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي محيط زيست آلودگي هوا 7 - 
پرديس خودگردان 4208  )خودگردان كيش

 هاي انرژي مهندسي سيستم -  2317
خارج به اعزام بورس 4209  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   هاي انرژي مهندسي سيستم مدل سازي انرژي 2 -  هاي تجديدپذير پذيرش با عنوان مهندسي انرژي

هاي  پذيرش با عنوان مهندسي انرژي گرايش فنّاوري
خارج به اعزام بورس 4210  دانشگاه شيراز  هاي انرژي مهندسي سيستم فنّاوري انرژي 1 - انرژي

هاي انرژي بدون  پذيرش با عنوان مهندسي سيستم
 روزانه 4211  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   هاي انرژي مهندسي سيستم مدل سازي انرژي 2 - گرايش 

فنّاوري انرژي 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون روزانه 4212  دانشگاه تهران  هاي انرژي مهندسي سيستم

 -طوسي نصيرالدين دانشگاه صنعتي خواجه   هاي انرژي مهندسي سيستم فنّاوري انرژي 5 - 
 روزانه 4213  تهران

روزانه 4214  دانشگاه تهران  هاي انرژي مهندسي سيستم انرژي و محيط زيست 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
فنّاوري انرژي 1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوبت دوم 4215  دانشگاه تهران  هاي انرژي مهندسي سيستم

نوبت دوم 4216  دانشگاه تهران  هاي انرژي مهندسي سيستم انرژي و محيط زيست 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 مهندسي دريا - 2318

مهندسي دريا 2 -  مهندسي سواحلپذيرش با عنوان فيزيك دريا و  خارج به اعزام بورس 4217  دانشگاه تربيت مدرس
پذيرش با عنوان مهندسي دريا گرايش هيدروديناميك مهندسي دريا 1 - خارج به اعزام بورس 4218  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

مهندسي دريا 1 - پذيرش با عنوان مهندسي معماري كشتي خارج به اعزام بورس 4219  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
مهندسي دريا 1 - پذيرش با عنوان حمل و نقل دريايي خارج به اعزام بورس 4220  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

مهندسي دريا 1 - هاي دريايي پذيرش با عنوان مهندسي سواحل و سازه خارج به اعزام بورس 4221  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي دريا 1 - پذيرش با عنوان مهندسي ساخت در صنايع دريايي خارج به اعزام بورس 4222  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

- مهندسي دريا 7 روزانه 4223  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- مهندسي دريا 3 روزانه 4224  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- مهندسي دريا 4 نوبت دوم 4225  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 مهندسي دريا  1 - 
محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

پرديس خودگردان 4226  )تحصيل پرديس جزيره كيش

 فنّاوري نانو - 2319
نانو 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 4227  تهراندانشگاه   فنّاوري نانو

نانو 3 - نانو مواد-پذيرش با عنوان فناوري نانو روزانه 4228  دانشگاه صنعتي اصفهان  فنّاوري نانو
 -پذيرش با عنوان علوم و فناوري نانو بدون گرايش 

 روزانه 4229  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   فنّاوري نانو نانو 3 - محل تحصيل پژوهشكده علوم و فناوري نانو
نانوالكترونيك 3 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  روزانه 4230  دانشگاه تهران  فنّاوري نانو

 -پذيرش با عنوان علوم و فناوري نانو بدون گرايش 
 روزانه 4231  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   فنّاوري نانو نانوالكترونيك 1 - محل تحصيل پژوهشكده علوم و فناوري نانو

- نانوالكترونيك 2 روزانه 4232  دانشگاه كاشان  فنّاوري نانو
نانو 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 4233  دانشگاه تهران  فنّاوري نانو
نانوالكترونيك 1 - فنيهاي  دانشكدهمحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 4234  دانشگاه تهران  فنّاوري نانو

- نانوالكترونيك 2 نوبت دوم 4235  دانشگاه كاشان  فنّاوري نانو
 

   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  63 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
 كشاورزي و منابع طبيعيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -4جدول شماره 

 محيط زيست – 2401

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
خارج به اعزام بورس 4236  دانشگاه تربيت مدرس  محيط زيست هاي محيط زيست آلودگي 1 -  و معدن پذيرش با عنوان محيط زيست

تنوع زيستي 1 - پذيرش با عنوان گياه شناسي گرايش گياهان دريايي خارج به اعزام بورس 4237  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار  محيط زيست

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   زيستمحيط  هاي محيط زيست آلودگي 5 - 
 روزانه 4238  )شهرستان نور

- روزانه 4239  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   محيط زيست هاي محيط زيست آلودگي 3
- روزانه 4240  دانشگاه صنعتي اصفهان  محيط زيست هاي محيط زيست آلودگي 1
- روزانه 4241  دانشگاه مالير  محيط زيست هاي محيط زيست آلودگي 2

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   محيط زيست تنوع زيستي 3 - 
 روزانه 4242  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- تنوع زيستي 2 روزانه 4243  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   محيط زيست
- تنوع زيستي 1 روزانه 4244  دانشگاه صنعتي اصفهان  محيط زيست

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   محيط زيست زيستآمايش محيط  3 - 
 روزانه 4245  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- روزانه 4246  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   محيط زيست آمايش محيط زيست 2
- روزانه 4247  دانشگاه صنعتي اصفهان  محيط زيست آمايش محيط زيست 2

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   محيط زيست آمايش محيط زيست 3 - 
 روزانه 4248  گرگان

- روزانه 4249  دانشگاه مالير  محيط زيست آمايش محيط زيست 2

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   محيط زيست هاي محيط زيست آلودگي 2 - 
 نوبت دوم 4250  )شهرستان نور

پرديس  محل تحصيل(دانشگاه تهران   محيط زيست تنوع زيستي 1 - 
 نوبت دوم 4251  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   محيط زيست آمايش محيط زيست 1 - 
 نوبت دوم 4252  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   محيط زيست آمايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 4253  گرگان

 مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون كشاورزيمهندسي  - 2402
مهندسي مكانيك (پذيرش با عنوان كشاورزي دقيق 

خارج به اعزام بورس 4254  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 1 -  )بيوسيستم
خارج به اعزام بورس 4255  دانشگاه مراغه  بيوسيستممهندسي مكانيك  هاي كشاورزي طراحي ماشين 1 - پذيرش با عنوان بيوسيستم
خارج به اعزام بورس 4256  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي تجديدپذير انرژي 1 - هاي زيستي پذيرش با عنوان سوخت

- روزانه 4257  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 3

  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 3 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4258

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 2 - پذيرش با عنوان بدون گرايش
 روزانه 4259  )ابوريحان ورامين

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 2 - 
 روزانه 4260  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- روزانه 4261  دانشگاه شهركرد  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 2
- روزانه 4262  دانشگاه شيراز  مكانيك بيوسيستممهندسي  هاي كشاورزي طراحي ماشين 3
- روزانه 4263  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 4
- روزانه 4264  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 3
- روزانه 4265  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   بيوسيستم مهندسي مكانيك هاي كشاورزي طراحي ماشين 3

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي تجديدپذير انرژي 2 - 
 روزانه 4266  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- روزانه 4267  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي تجديدپذير انرژي 1
- روزانه 4268  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي تجديدپذير انرژي 3
- روزانه 4269  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت 3
- روزانه 4270  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت 3

  مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت 3 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4271

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت 2 - 
 روزانه 4272  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- روزانه 4273  دانشگاه شهركرد  مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت 2
- روزانه 4274  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت 1
- روزانه 4275  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت 3
- روزانه 4276  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت 3

 مكانيزاسيون كشاورزي  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4277  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- مكانيزاسيون كشاورزي 6 روزانه 4278  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 مكانيزاسيون كشاورزي  3 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4279  مالثاني اهواز -رامين 
- مكانيزاسيون كشاورزي 3 روزانه 4280  دانشگاه فردوسي مشهد

پرديس محل تحصيل (دانشگاه تهران   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 2 - پذيرش با عنوان بدون گرايش
 نوبت دوم 4281  )ابوريحان ورامين

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 1 - 
 نوبت دوم 4282  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- نوبت دوم 4283  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 2
- نوبت دوم 4284  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 2

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي تجديدپذير انرژي 1 - 
 نوبت دوم 4285  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  64 صفحه فصل دوم  
 

 مكانيزاسيون كشاورزيمهندسي مكانيك بيوسيستم و  - 2402  ادامه 

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- نوبت دوم 4286  اردبيل –دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي تجديدپذير انرژي 2

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت 1 - 
 نوبت دوم 4287  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- نوبت دوم 4288  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت 2
- نوبت دوم 4289  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت 2

 مكانيزاسيون كشاورزي  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4290  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- مكانيزاسيون كشاورزي 1 نوبت دوم 4291  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- مكانيزاسيون كشاورزي 2 نوبت دوم 4292  دانشگاه فردوسي مشهد

 علوم و مهندسي صنايع غذايي - 2403
  - روزانه 4293  دانشگاه اروميه  علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 2

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 2 - 
 روزانه 4294  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- روزانه 4295  دانشگاه شيراز  غذاييعلوم و صنايع  تكنولوژي مواد غذايي 3
- روزانه 4296  دانشگاه صنعتي اصفهان  علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 3

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 5 - 
 روزانه 4297  ساري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 1 - 
 روزانه 4298  گرگان

- روزانه 4299  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 2
روزانه 4300  مشهد -پژوهشكده علوم و صنايع غذايي   علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 2 - پژوهش محور

- روزانه 4301  دانشگاه اروميه  علوم و صنايع غذايي غذاييميكروبيولوژي مواد  2

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 2 - 
 روزانه 4302  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- روزانه 4303  دانشگاه شيراز  علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 3

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 1 - 
 روزانه 4304  گرگان

- روزانه 4305  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 2
روزانه 4306  مشهد -صنايع غذايي پژوهشكده علوم و   علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 2 - پژوهش محور

- روزانه 4307  دانشگاه اروميه  علوم و صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 2

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 1 - 
 روزانه 4308  گرگان

- روزانه 4309  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 2
روزانه 4310  مشهد -پژوهشكده علوم و صنايع غذايي   علوم و صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 3 - پژوهش محور

 - 2 
مهندسي مواد و طراحي صنايع 

 غذايي
 روزانه 4311  دانشگاه اروميه  علوم و صنايع غذايي

 - 2 
مهندسي مواد و طراحي صنايع 

 غذايي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و صنايع غذايي

 روزانه 4312  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 - 3 
مهندسي مواد و طراحي صنايع 

 غذايي
 روزانه 4313  دانشگاه صنعتي اصفهان  علوم و صنايع غذايي

 - 2 
مهندسي مواد و طراحي صنايع 

 غذايي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و صنايع غذايي

 روزانه 4314  گرگان

 - 2 
مهندسي مواد و طراحي صنايع 

 غذايي
 روزانه 4315  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و صنايع غذايي

 4 - پژوهش محور
مهندسي مواد و طراحي صنايع 

 غذايي
 روزانه 4316  مشهد -پژوهشكده علوم و صنايع غذايي   علوم و صنايع غذايي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   صنايع غذاييعلوم و  تكنولوژي مواد غذايي 2 - 
 نوبت دوم 4317  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- نوبت دوم 4318  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 2

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 2 - 
 نوبت دوم 4319  )منابع طبيعي كرجكشاورزي و 

- نوبت دوم 4320  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 2
- نوبت دوم 4321  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 2

 - 2 
مهندسي مواد و طراحي صنايع 

 غذايي
محل تحصيل پرديس (تهران دانشگاه   علوم و صنايع غذايي

 نوبت دوم 4322  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 - 1 
مهندسي مواد و طراحي صنايع 

 غذايي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و صنايع غذايي

 نوبت دوم 4323  گرگان

 - 2 
مهندسي مواد و طراحي صنايع 

 غذايي
 نوبت دوم 4324  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و صنايع غذايي

 اقتصاد، توسعه و آموزش كشاورزي - 2404
  - ترويج و آموزش كشاورزي 1 روزانه 4325  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 ترويج و آموزش كشاورزي  4 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4326

 كشاورزيترويج و آموزش   6 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4327  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- ترويج و آموزش كشاورزي 6 روزانه 4328  دانشگاه زنجان
- توسعه كشاورزي 1 روزانه 4329  دانشگاه تبريز

 توسعه كشاورزي  4 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4330  )كرجكشاورزي و منابع طبيعي 
- توسعه كشاورزي 4 روزانه 4331  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- توسعه كشاورزي 3 روزانه 4332  دانشگاه زنجان
- توسعه كشاورزي 1 روزانه 4333  دانشگاه ياسوج
- روزانه 4334  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 1

 - 1 
اقتصاد توليد و مديريت 

 واحدهاي كشاورزي
 روزانه 4335  دانشگاه تبريز  مهندسي اقتصاد كشاورزي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  65 صفحه فصل دوم  
 

 اقتصاد، توسعه و آموزش كشاورزي - 2404  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 - 3 

اقتصاد توليد و مديريت 
 واحدهاي كشاورزي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي اقتصاد كشاورزي
 روزانه 4336  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 - 2 
اقتصاد توليد و مديريت 

 واحدهاي كشاورزي
 روزانه 4337  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي اقتصاد كشاورزي

 - 1 
اقتصاد توليد و مديريت 

 واحدهاي كشاورزي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   مهندسي اقتصاد كشاورزي

 روزانه 4338  ساري

 - 4 
اقتصاد توليد و مديريت 

 واحدهاي كشاورزي
 روزانه 4339  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي اقتصاد كشاورزي

بازاريابي محصوالت كشاورزي 3 -  محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي اقتصاد كشاورزي
 روزانه 4340  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 - 1 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
 روزانه 4341  دانشگاه تبريز  مهندسي اقتصاد كشاورزي

 - 3 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
  مهندسي اقتصاد كشاورزي

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

  )كرج
 روزانه 4342

 - 2 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
 روزانه 4343  دانشگاه زابل  مهندسي اقتصاد كشاورزي

 - 1 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
 روزانه 4344  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي اقتصاد كشاورزي

 - 3 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
 روزانه 4345  دانشگاه شيراز  مهندسي اقتصاد كشاورزي

 - 1 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   مهندسي اقتصاد كشاورزي

 روزانه 4346  ساري

 - 2 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
 روزانه 4347  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي اقتصاد كشاورزي

- ترويج و آموزش كشاورزي 1 نوبت دوم 4348  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 ترويج و آموزش كشاورزي  2 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 نوبت دوم 4349

 ترويج و آموزش كشاورزي  3 - 
محل تحصيل پرديس (تهران دانشگاه 

 نوبت دوم 4350  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- توسعه كشاورزي 1 نوبت دوم 4351  دانشگاه تبريز

 توسعه كشاورزي  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4352  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- توسعه كشاورزي 1 نوبت دوم 4353  دانشگاه ياسوج
- نوبت دوم 4354  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 1

 - 1 
اقتصاد توليد و مديريت 

 واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 4355  دانشگاه تبريز  مهندسي اقتصاد كشاورزي

 - 1 
اقتصاد توليد و مديريت 

 واحدهاي كشاورزي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   كشاورزيمهندسي اقتصاد 

 نوبت دوم 4356  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 - 1 
اقتصاد توليد و مديريت 

 واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 4357  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي اقتصاد كشاورزي

 - 3 
اقتصاد توليد و مديريت 

 واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 4358  دانشگاه فردوسي مشهد  كشاورزيمهندسي اقتصاد 

بازاريابي محصوالت كشاورزي 1 -  محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي اقتصاد كشاورزي
 نوبت دوم 4359  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 - 1 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
 نوبت دوم 4360  دانشگاه تبريز  مهندسي اقتصاد كشاورزي

 - 3 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
  مهندسي اقتصاد كشاورزي

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

  )كرج
 نوبت دوم 4361

 - 1 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
 نوبت دوم 4362  دانشگاه زابل  مهندسي اقتصاد كشاورزي

 - 1 
محيط  اقتصاد منابع طبيعي و

 زيست
 نوبت دوم 4363  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي اقتصاد كشاورزي

 - 2 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
 نوبت دوم 4364  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي اقتصاد كشاورزي

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 5 - 
 پيام نور 4365  تحصيالت تكميلي تهران

- توسعه كشاورزي 3 پرديس خودگردان 4366  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

اقتصاد توليد و مديريت 
 واحدهاي كشاورزي

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   مهندسي اقتصاد كشاورزي
خودگردانپرديس  4367  ساري

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
پرديس خودگردان 4368  دانشگاه زابل  مهندسي اقتصاد كشاورزي

 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع   مهندسي اقتصاد كشاورزي

پرديس خودگردان 4369  ساري

 علوم خاك - 2405
مديريت منابع خاك 2 -  زمينه خاك، محيط و منابع اراضي روزانه 4370  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

مديريت منابع خاك 1 - زمينه فيزيك و رابطه آب ، خاك و گياه روزانه 4371  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مديريت منابع خاك 4 - در چهار زمينه روزانه 4372  دانشگاه تبريز

 مديريت منابع خاك  3 - محيط و منابع اراضي, زمينه خاك 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4373  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 مديريت منابع خاك  3 - زمينه فيزيك و رابطه آب و خاك و گياه
پرديس محل تحصيل (دانشگاه تهران 

 روزانه 4374  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
مديريت منابع خاك 3 - زمينه ارزيابي اراضي و پدومتري روزانه 4375  دانشگاه زنجان
مديريت منابع خاك 1 - زمينه حفاظت و مديريت خاك روزانه 4376  دانشگاه زنجان

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  66 صفحه فصل دوم  
 

 علوم خاك - 2405  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي گرايشنام  نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
مديريت منابع خاك 1 - زمينه ارزيابي اراضي و پدومتري روزانه 4377  دانشگاه شهركرد

مديريت منابع خاك 1 - زمينه خاك ، محيط و منابع اراضي روزانه 4378  دانشگاه شهركرد
مديريت منابع خاك 2 - ، محيط و منابع اراضيزمينه خاك  روزانه 4379  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

مديريت منابع خاك - 4 زمينه فيزيك خاك و رابطه آب و خاك و گياه روزانه 4380  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- مديريت منابع خاك 4 روزانه 4381  دانشگاه شيراز

مديريت منابع خاك 4 - منابع اراضيزمينه خاك ، محيط و  روزانه 4382  دانشگاه صنعتي اصفهان
مديريت منابع خاك 4 - زمينه فيزيك و رابطه آب ، خاك و گياه روزانه 4383  دانشگاه صنعتي اصفهان

 مديريت منابع خاك  3 - زمينه ارزيابي اراضي و پدومتري
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4384  گرگان
مديريت منابع خاك 1 - زمينه حفاظت و مديريت خاك روزانه 4385  رشت -دانشگاه گيالن 

مديريت منابع خاك 1 - زمينه خاك ، محيط و منابع اراضي روزانه 4386  رشت -دانشگاه گيالن 
مديريت منابع خاك 1 - زمينه فيزيك و رابطه آب ، خاك و گياه روزانه 4387  رشت -دانشگاه گيالن 

- مديريت منابع خاك 3 روزانه 4388  خرم آباد - دانشگاه لرستان 
مديريت منابع خاك 1 - زمينه ارزيابي اراضي و پدومتري روزانه 4389  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

مديريت منابع خاك 2 - زمينه فيزيك و رابطه آب، خاك و گياه روزانه 4390  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
  3 - زمينه شيمي و آلودگي خاك

مديريت حاصلخيزي و زيست 
 فنّاوري خاك

 روزانه 4391  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
 روزانه 4392  دانشگاه تبريز

 - 3  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

  )كرج
 روزانه 4393

  3 - زمينه بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4394  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
حاصلخيزي خاك  -شيمي و آلودگي خاك : هاي زمينه

  3 - تغذيه گياهو 
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
 روزانه 4395  دانشگاه زنجان

  2 - زمينه بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
 روزانه 4396  دانشگاه شهركرد

  1 - زمينه حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
 روزانه 4397  دانشگاه شهركرد

  2 - زمينه شيمي و آلودگي خاك
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
 روزانه 4398  دانشگاه شهركرد

  - 4 زمينه حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه خاك
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
 روزانه 4399  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 4  
حاصلخيزي و زيست مديريت 

 فنّاوري خاك
 روزانه 4400  دانشگاه شيراز

  4 - زمينه حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4401  ساري
حاصلخيزي خاك  -شيمي و آلودگي خاك : هاي زمينه

  4 - و تغذيه گياه
حاصلخيزي و زيست مديريت 

 فنّاوري خاك
 روزانه 4402  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
 روزانه 4403  خرم آباد - دانشگاه لرستان 

  2 - زمينه حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
 روزانه 4404  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

  1 - زمينه شيمي و آلودگي خاك
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
 روزانه 4405  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

مديريت منابع خاك 1 - زمينه فيزيك و رابطه آب ، خاك و گياه نوبت دوم 4406  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مديريت منابع خاك 4 - در چهار زمينه نوبت دوم 4407  دانشگاه تبريز

 مديريت منابع خاك  2 - محيط و منابع اراضي, زمينه خاك 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4408  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 مديريت منابع خاك  2 - زمينه فيزيك و رابطه آب و خاك و گياه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4409  )كرجكشاورزي و منابع طبيعي 
مديريت منابع خاك 1 - زمينه خاك ، محيط و منابع اراضي نوبت دوم 4410  دانشگاه صنعتي اصفهان

مديريت منابع خاك 1 - زمينه فيزيك و رابطه آب ، خاك و گياه نوبت دوم 4411  دانشگاه صنعتي اصفهان
 مديريت منابع خاك  1 - زمينه ارزيابي اراضي و پدومتري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
 نوبت دوم 4412  گرگان

  1 - زمينه شيمي و آلودگي خاك
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
 نوبت دوم 4413  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
 نوبت دوم 4414  دانشگاه تبريز

 - 1  
زيست مديريت حاصلخيزي و 

 فنّاوري خاك

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

  )كرج
 نوبت دوم 4415

  1 - زمينه بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4416  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
حاصلخيزي خاك  -شيمي و آلودگي خاك : هاي زمينه

  3 - و تغذيه گياه
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
 نوبت دوم 4417  دانشگاه فردوسي مشهد

 مهندسي آب و هوا شناسي كشاورزي - 2406
مهندسي منابع آب 1 -  پذيرش با عنوان مهندسي آب گرايش محيط زيست خارج به اعزام بورس 4418  دانشگاه تبريز

پذيرش با عنوان مهندسي آب و محيط 
هيدروليك محيط زيستي،مدلسازي كمي وكيفي(زيست

 )آب زيرزميني
خارج به اعزام بورس 4419  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي منابع آب  2 -

پذيرش با عنوان مهندسي آب گرايش منابع آب و 
خارج به اعزام بورس 4420  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مهندسي منابع آب  1 - رويكرد پايان تغيير اقليم

علوم و مهندسي (پذيرش با عنوان هواشناسي كشاورزي
خارج به اعزام بورس 4421  دانشگاه فردوسي مشهد هواشناسي كشاورزي  1 - )آب

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  67 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي آب و هوا شناسي كشاورزي - 2406  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- آبياري و زهكشي 2 روزانه 4422  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- آبياري و زهكشي 3 روزانه 4423 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين
- آبياري و زهكشي 2 روزانه 4424  دانشگاه تبريز

 آبياري و زهكشي  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 روزانه 4425  )ابوريحان ورامين

 آبياري و زهكشي  4 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4426  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- آبياري و زهكشي 2 روزانه 4427  دانشگاه زابل
- آبياري و زهكشي 2 روزانه 4428  دانشگاه شهركرد
- آبياري و زهكشي 5 روزانه 4429  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

- پژوهش محور آبياري و زهكشي 1 روزانه 5186  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- آبياري و زهكشي 6 روزانه 4430  دانشگاه شيراز

 آبياري و زهكشي  5 - 
كشاورزي و منابع طبيعي  دانشگاه علوم

 روزانه 4431  ساري

 آبياري و زهكشي  4 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4432  گرگان
- آبياري و زهكشي 4 روزانه 4433  دانشگاه فردوسي مشهد
- هاي آبي سازه 4 روزانه 4434  دانشگاه تبريز

 هاي آبي سازه  4 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4435

 هاي آبي سازه  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4436  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- هاي آبي سازه 3 روزانه 4437  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- هاي آبي سازه 4 روزانه 4438  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 هاي آبي سازه  2 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4439  ساري

 هاي آبي سازه  3 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4440  گرگان
- هاي آبي سازه 4 روزانه 4441  دانشگاه فردوسي مشهد
- هاي آبي سازه 4 روزانه 4442  آبادخرم  - دانشگاه لرستان 
- مهندسي منابع آب 6 روزانه 4443  دانشگاه بيرجند
- مهندسي منابع آب 3 روزانه 4444  دانشگاه تبريز

 مهندسي منابع آب  3 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4445

 مهندسي منابع آب  3 - 
محل تحصيل پرديس (تهران دانشگاه 

 روزانه 4446  )ابوريحان ورامين

 مهندسي منابع آب  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4447  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- مهندسي منابع آب 2 روزانه 4448  دانشگاه شهركرد
- مهندسي منابع آب 3 روزانه 4449  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 هواشناسي كشاورزي  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4450  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- هواشناسي كشاورزي 3 روزانه 4451  دانشگاه فردوسي مشهد
- آبياري و زهكشي 2 نوبت دوم 4452  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- آبياري و زهكشي 3 نوبت دوم 4453 قزوين - )ره(امام خمينيالمللي  دانشگاه بين
- آبياري و زهكشي 1 نوبت دوم 4454  دانشگاه تبريز

 آبياري و زهكشي  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 نوبت دوم 4455  )ابوريحان ورامين

 آبياري و زهكشي  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4456  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- آبياري و زهكشي 1 نوبت دوم 4457  دانشگاه زابل
- آبياري و زهكشي 2 نوبت دوم 4458  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 آبياري و زهكشي  2 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 4459  گرگان
- آبياري و زهكشي 3 نوبت دوم 4460  دانشگاه فردوسي مشهد
- هاي آبي سازه 2 نوبت دوم 4461  دانشگاه تبريز

 هاي آبي سازه  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4462  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- هاي آبي سازه 2 نوبت دوم 4463  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 هاي آبي سازه  1 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 4464  گرگان
- هاي آبي سازه 2 نوبت دوم 4465  دانشگاه فردوسي مشهد
- مهندسي منابع آب 1 نوبت دوم 4466  دانشگاه تبريز

 مهندسي منابع آب  1 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 نوبت دوم 4467

 مهندسي منابع آب  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 نوبت دوم 4468  )ابوريحان ورامين

 مهندسي منابع آب  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4469  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- مهندسي منابع آب 1 نوبت دوم 4470  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 هواشناسي كشاورزي  1 - 
محل تحصيل پرديس (تهران دانشگاه 

 نوبت دوم 4471  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- هواشناسي كشاورزي 2 نوبت دوم 4472  دانشگاه فردوسي مشهد

آبياري و زهكشي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4473  دانشگاه زابل
زهكشي آبياري و 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4474  دانشگاه شيراز

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  68 صفحه فصل دوم  
 

 زراعت و اصالح نباتات -  2407

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
بيوتكنولوژي كشاورزي 1 -  پذيرش با عنوان بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي خارج به اعزام بورس 4475  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

علوم و تكنولوژي بذر 2 - پذيرش با عنوان تكنولوژي بذر خارج به اعزام بورس 4476  دانشگاه تهران
- علوم و تكنولوژي بذر 1 خارج به اعزام بورس 4477  دانشگاه فردوسي مشهد

 پذيرش با عنوان زراعت و اصالح نباتات گرايش
خارج به اعزام بورس 4478  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بوم شناسي زراعي  1 - اكولوژي

- اصالح نباتات 7 روزانه 4479  دانشگاه اروميه
- اصالح نباتات 4 روزانه 4480  دانشگاه ايالم
- اصالح نباتات 3 روزانه 4481  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- اصالح نباتات 3 روزانه 4482 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين
- اصالح نباتات 2 روزانه 4483  دانشگاه تبريز

 اصالح نباتات  7 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4484

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  اصالح نباتات  3 - 
 روزانه 4485  )ابوريحان ورامين

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  اصالح نباتات  6 - 
 روزانه 4486  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- اصالح نباتات 4 روزانه 4487  دانشگاه زابل
- اصالح نباتات 6 روزانه 4488  دانشگاه زنجان
- اصالح نباتات 2 روزانه 4489  دانشگاه شهركرد
- اصالح نباتات 1 روزانه 4490  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- اصالح نباتات 5 روزانه 4491  دانشگاه شيراز
- اصالح نباتات 7 روزانه 4492  دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  اصالح نباتات  8 - 
 روزانه 4493  ساري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  اصالح نباتات  5 - 
 روزانه 4494  گرگان

- اصالح نباتات 1 روزانه 4495  رشت -دانشگاه گيالن 
- اصالح نباتات 2 روزانه 4496  خرم آباد - دانشگاه لرستان 
- اصالح نباتات 6 روزانه 4497  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- زراعت 7 روزانه 4498  دانشگاه اروميه
- زراعت 3 روزانه 4499  دانشگاه ايالم
- زراعت 7 روزانه 4500  دانشگاه بيرجند
- زراعت 4 روزانه 4501  دانشگاه تبريز

 زراعت  5 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4502

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زراعت  3 - 
 روزانه 4503  )ابوريحان ورامين

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زراعت  7 - 
 روزانه 4504  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- زراعت 3 روزانه 4505  دانشگاه زابل
- زراعت 7 روزانه 4506  دانشگاه زنجان

زراعت 4 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 4507  تهران - دانشگاه شاهد 
- زراعت 3 روزانه 4508  دانشگاه شهركرد
- زراعت 6 روزانه 4509  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- زراعت 5 روزانه 4510  دانشگاه شيراز
- زراعت 5 روزانه 4511  دانشگاه صنعتي اصفهان
- زراعت 5 روزانه 4512  دانشگاه صنعتي شاهرود

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  زراعت  4 - 
 روزانه 4513  ساري

 زراعت  7 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4514  گرگان
- زراعت 2 روزانه 4515  دانشگاه فردوسي مشهد
- زراعت 5 روزانه 4516  سنندج -دانشگاه كردستان 
- زراعت 5 روزانه 4517  دانشگاه گنبد
- زراعت 4 روزانه 4518  رشت -دانشگاه گيالن 
- زراعت 5 روزانه 4519  خرم آباد - دانشگاه لرستان 
- زراعت 3 روزانه 4520  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- زراعت 4 روزانه 4521  دانشگاه مراغه
- زراعت 3 روزانه 4522  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- زراعت 4 روزانه 4523  دانشگاه ياسوج
- بيوتكنولوژي كشاورزي 4 روزانه 4524  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - گياهي -پذيرش با عنوان بيوتكنولوژِي كشاورزي روزانه 4525 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين
- بيوتكنولوژي كشاورزي 2 روزانه 4526  دانشگاه تبريز

 بيوتكنولوژي كشاورزي  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4527  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- بيوتكنولوژي كشاورزي 4 روزانه 4528  دانشگاه زابل
- بيوتكنولوژي كشاورزي 3 روزانه 4529  دانشگاه زنجان
- بيوتكنولوژي كشاورزي 4 روزانه 4530  دانشگاه شهركرد

- گياهي -پذيرش با عنوان بيوتكنولوژِي كشاورزي بيوتكنولوژي كشاورزي 5 روزانه 5177  تهران -يد بهشتي دانشگاه شه
- بيوتكنولوژي كشاورزي 3 روزانه 4531  دانشگاه شيراز
- بيوتكنولوژي كشاورزي 5 روزانه 4532  دانشگاه فردوسي مشهد
- كشاورزيبيوتكنولوژي  2 روزانه 4533  رشت -دانشگاه گيالن 
- بيوتكنولوژي كشاورزي 4 روزانه 4534  خرم آباد - دانشگاه لرستان 

بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - پذيرش با عنوان گرايش گياهي روزانه 4535  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
 بيوتكنولوژي كشاورزي  3 - پژوهش محور

 -بيوتكنولوژي كشاورزي ايران پژوهشكده 
 روزانه 4536  كرج

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  69 صفحه فصل دوم  
 

 زراعت و اصالح نباتات - 2407  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
محل تحصيل پژوهشكده بيوتكنولوژي  -پژوهش محور 

 بيوتكنولوژي كشاورزي  8 - گياهي
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست 

 روزانه 4537  فنّاوري

 هاي هرز علوم علف  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4538  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- هاي هرز علوم علف 2 روزانه 4539  دانشگاه فردوسي مشهد
- هاي هرز علوم علف 2 روزانه 4540  اردبيل -محقق اردبيلي دانشگاه 

اصالح نباتات و -اي هستهپذيرش با عنوان كشاورزي 
 اي هستهكشاورزي   2 - بيوتكنولوژي گياهي

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
 روزانه 4541  گرگان

 علوم و تكنولوژي بذر  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4542  )كرجكشاورزي و منابع طبيعي 
- بوم شناسي زراعي 4 روزانه 4543  دانشگاه زابل
- بوم شناسي زراعي 6 روزانه 4544  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- بوم شناسي زراعي 2 روزانه 4545  دانشگاه فردوسي مشهد
- اصالح نباتات 2 نوبت دوم 4546  دانشگاه ايالم
- اصالح نباتات 3 نوبت دوم 4547  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- اصالح نباتات 2 نوبت دوم 4548 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين
- اصالح نباتات 1 نوبت دوم 4549  دانشگاه تبريز

 اصالح نباتات  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 نوبت دوم 4550  )ابوريحان ورامين

 اصالح نباتات  4 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4551  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 اصالح نباتات  2 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 4552  گرگان
- اصالح نباتات 6 نوبت دوم 4553  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- زراعت 3 نوبت دوم 4554  دانشگاه تبريز

 زراعت  3 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 نوبت دوم 4555

 زراعت  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 نوبت دوم 4556  )ابوريحان ورامين

 زراعت  4 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4557  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- زراعت 1 نوبت دوم 4558  دانشگاه زابل

زراعت 3 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 4559  تهران - دانشگاه شاهد 
- زراعت 2 نوبت دوم 4560  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- زراعت 5 نوبت دوم 4561  دانشگاه صنعتي شاهرود

 زراعت  7 - 
كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه علوم 

 نوبت دوم 4562  گرگان
- زراعت 2 نوبت دوم 4563  دانشگاه فردوسي مشهد
- زراعت 3 نوبت دوم 4564  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- زراعت 2 نوبت دوم 4565  دانشگاه ياسوج

بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - گياهي -پذيرش با عنوان بيوتكنولوژي كشاورزي نوبت دوم 4566 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين
- بيوتكنولوژي كشاورزي 1 نوبت دوم 4567  دانشگاه تبريز

 بيوتكنولوژي كشاورزي  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4568  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- بيوتكنولوژي كشاورزي 3 نوبت دوم 4569  دانشگاه فردوسي مشهد

بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - پذيرش با عنوان گرايش گياهي نوبت دوم 4570  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 هاي هرز علوم علف  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4571  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- هاي هرز علوم علف 2 نوبت دوم 4572  دانشگاه فردوسي مشهد
- هاي هرز علوم علف 2 نوبت دوم 4573  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 علوم و تكنولوژي بذر  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4574  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- بوم شناسي زراعي 2 نوبت دوم 4575  دانشگاه فردوسي مشهد

اصالح نباتات 3 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 4576  دانشگاه زابل

 اصالح نباتات  4 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

پرديس خودگردان 4577  ساري
زراعت 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4578  دانشگاه زابل

زراعت 4 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  پرديس خودگردان 4579  خرم آباد - دانشگاه لرستان 
بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4580  دانشگاه شيراز
بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4581  رشت -دانشگاه گيالن 
بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4582  خرم آباد - دانشگاه لرستان 
بوم شناسي زراعي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4583  دانشگاه زابل

 علوم باغباني - 2408
گياهان زينتي 1 -  پذيرش با عنوان باغباني گرايش گياهان زينتي خارج به اعزام بورس 4584  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم باغباني

 1 - گياهان دارويي -پذيرش با عنوان كشاورزي
اي و  گياهان دارويي ادويه

 اي نوشابه
خارج به اعزام بورس 4585  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم باغباني

  علوم باغباني كاري سبزي 3 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4586

- كاري سبزي 2 روزانه 4587  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم باغباني
- كاري سبزي 1 روزانه 4588  رشت -دانشگاه گيالن   علوم باغباني
- روزانه 4589  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم باغباني ها فيزيولوژي و اصالح سبزي 2
- روزانه 4590  دانشگاه زنجان  علوم باغباني ها فيزيولوژي و اصالح سبزي 2

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم باغباني ها فيزيولوژي و اصالح سبزي 1 - 
 روزانه 4591  گرگان

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  70 صفحه فصل دوم  
 

 يعلوم باغبان - 2408  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- روزانه 4592  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   علوم باغباني ها فيزيولوژي و اصالح سبزي 2
- روزانه 4593  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  علوم باغباني ها فيزيولوژي و اصالح سبزي 1

  علوم باغباني ميوه كاري 3 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4594

- ميوه كاري 4 روزانه 4595  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم باغباني
- ميوه كاري 5 روزانه 4596  دانشگاه شيراز  علوم باغباني
- ميوه كاري 3 روزانه 4597  دانشگاه صنعتي اصفهان  علوم باغباني
- ميوه كاري 2 روزانه 4598  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم باغباني
- ميوه كاري 2 روزانه 4599  رشت -دانشگاه گيالن   علوم باغباني

 - 4 
فيزيولوژي و اصالح درختان 

 ميوه
 روزانه 4600  دانشگاه اروميه  علوم باغباني

 - 3 
فيزيولوژي و اصالح درختان 

 ميوه
 روزانه 4601  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم باغباني

پذيرش با عنوان فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت 
 2 - محصوالت باغباني

فيزيولوژي و اصالح درختان 
 ميوه

 روزانه 4602  دانشگاه تبريز  علوم باغباني
فيزيولوژي و فنّاوري  -پذيرش با عنوان علوم باغباني 

 2 - پس از برداشت محصوالت باغباني
فيزيولوژي و اصالح درختان 

 ميوه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم باغباني

 روزانه 4603  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 - 3 
فيزيولوژي و اصالح درختان 

 ميوه
 روزانه 4604  دانشگاه زنجان  علوم باغباني

 - 3 
و اصالح درختان  فيزيولوژي

 ميوه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم باغباني

 روزانه 4605  گرگان

 - 2 
فيزيولوژي و اصالح درختان 

 ميوه
 روزانه 4606  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   علوم باغباني

 - 3 
فيزيولوژي و اصالح درختان 

 ميوه
 روزانه 4607  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  علوم باغباني

پذيرش با عنوان گرايش فيزيولوژي و فناوري پس از 
 1 - برداشت

فيزيولوژي و اصالح درختان 
 ميوه

 روزانه 4608  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  علوم باغباني
- گياهان زينتي 3 روزانه 4609  دانشگاه اروميه  علوم باغباني
- گياهان زينتي 2 روزانه 4610  تبريزدانشگاه   علوم باغباني

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم باغباني گياهان زينتي 2 - 
 روزانه 4611  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- گياهان زينتي 2 روزانه 4612  دانشگاه زنجان  علوم باغباني
- گياهان زينتي 2 روزانه 4613  دانشگاه شيراز  علوم باغباني
- گياهان زينتي 3 روزانه 4614  دانشگاه صنعتي اصفهان  علوم باغباني

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم باغباني گياهان زينتي 1 - 
 روزانه 4615  گرگان

- گياهان زينتي 2 روزانه 4616  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم باغباني
- گياهان زينتي 4 روزانه 4617  خرم آباد - دانشگاه لرستان   علوم باغباني

 - 2 
اي و  گياهان دارويي ادويه

 اي نوشابه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم باغباني

 روزانه 4618  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 - 2 
اي و  گياهان دارويي ادويه

 اي نوشابه
 روزانه 4619  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم باغباني

 - 2 
فيزيولوژي و اصالح گياهان 

 اي و عطري دارويي ادويه
 روزانه 4620  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم باغباني

 - 2 
فيزيولوژي و اصالح گياهان 

 اي و عطري دارويي ادويه
 روزانه 4621  دانشگاه زنجان  علوم باغباني

 - 3 
فيزيولوژي و اصالح گياهان 

 اي و عطري دارويي ادويه
و منابع طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي   علوم باغباني

 روزانه 4622  گرگان

 3 - پذيرش با عنوان علوم باغباني بدون گرايش
بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي 

 محصوالت باغباني
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم باغباني

 روزانه 4623  )ابوريحان ورامين

 - 3 
بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي 

 محصوالت باغباني
 روزانه 4624  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم باغباني

  علوم باغباني سبزيكاري 1 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 نوبت دوم 4625

- سبزيكاري 2 نوبت دوم 4626  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم باغباني
- نوبت دوم 4627  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   باغبانيعلوم  ها فيزيولوژي و اصالح سبزي 2
- نوبت دوم 4628  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   علوم باغباني ها فيزيولوژي و اصالح سبزي 2

  علوم باغباني ميوه كاري 1 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 نوبت دوم 4629

- ميوه كاري 1 نوبت دوم 4630  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم باغباني
- ميوه كاري 2 نوبت دوم 4631  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم باغباني

 - 3 
فيزيولوژي و اصالح درختان 

 ميوه
 نوبت دوم 4632  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم باغباني

پس از برداشت پذيرش با عنوان فيزيولوژي و فناوري 
 1 - محصوالت باغباني

فيزيولوژي و اصالح درختان 
 ميوه

 نوبت دوم 4633  دانشگاه تبريز  علوم باغباني
فيزيولوژي و فنّاوري  -پذيرش با عنوان علوم باغباني 

 2 - پس از برداشت محصوالت باغباني
فيزيولوژي و اصالح درختان 

 ميوه
پرديس محل تحصيل (دانشگاه تهران   علوم باغباني

 نوبت دوم 4634  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 - 1 
فيزيولوژي و اصالح درختان 

 ميوه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم باغباني

 نوبت دوم 4635  گرگان

 - 2 
فيزيولوژي و اصالح درختان 

 ميوه
 نوبت دوم 4636  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   علوم باغباني

- زينتي گياهان 1 نوبت دوم 4637  دانشگاه تبريز  علوم باغباني

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم باغباني گياهان زينتي 2 - 
 نوبت دوم 4638  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  71 صفحه فصل دوم  
 

 يعلوم باغبان - 2408  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه   نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- گياهان زينتي 2 نوبت دوم 4639  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم باغباني

 - 2 
اي و  گياهان دارويي ادويه

 نوشابه اي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم باغباني

 نوبت دوم 4640  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 - 2 
اي و  ادويهگياهان دارويي 

 نوشابه اي
 نوبت دوم 4641  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم باغباني

 - 2 
فيزيولوژي و اصالح گياهان 

 اي و عطري دارويي ادويه
 نوبت دوم 4642  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم باغباني

 1 - فقط زن
فيزيولوژي و اصالح گياهان 

 اي و عطري دارويي ادويه
علوم كشاورزي و منابع طبيعي  دانشگاه  علوم باغباني

 نوبت دوم 4643  گرگان

 1 - پذيرش با عنوان علوم باغباني بدون گرايش
بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي 

 محصوالت باغباني
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم باغباني

 نوبت دوم 4644  )ابوريحان ورامين

 - 1 
بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي 

 باغبانيمحصوالت 
 نوبت دوم 4645  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم باغباني

كاري سبزي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4646  رشت -دانشگاه گيالن   علوم باغباني
ميوه كاري 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  4647  رشت -دانشگاه گيالن   علوم باغباني

 علوم دامي - 2409
اصالح نژاد دام 1 -  پذيرش با عنوان ژنتيك و اصالح نژاد دام خارج به اعزام بورس 4648  دانشگاه تهران

 فيزيولوژي دام  4 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4649  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- فيزيولوژي دام 3 روزانه 4650  دانشگاه شيراز
- فيزيولوژي دام 3 روزانه 4651  دانشگاه صنعتي اصفهان

 فيزيولوژي دام  1 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4652  گرگان
- فيزيولوژي دام 2 روزانه 4653  سنندج -دانشگاه كردستان 
- تغذيه دام 6 روزانه 4654  دانشگاه اروميه
- تغذيه دام 5 روزانه 4655  دانشگاه ايالم
- تغذيه دام 2 روزانه 4656  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- تغذيه دام 6 روزانه 4657  دانشگاه بيرجند

 تغذيه دام  5 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4658  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- تغذيه دام 5 روزانه 4659  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- تغذيه دام 3 روزانه 4660  دانشگاه زابل
- تغذيه دام 5 روزانه 4661  دانشگاه زنجان
- تغذيه دام 2 روزانه 4662  دانشگاه شهركرد
- تغذيه دام 4 روزانه 4663  دانشگاه صنعتي اصفهان

 تغذيه دام  4 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4664  ساري

 تغذيه دام  3 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4665  گرگان
- تغذيه دام 8 روزانه 4666  دانشگاه فردوسي مشهد
- تغذيه دام 6 روزانه 4667  سنندج -دانشگاه كردستان 
- تغذيه دام 2 روزانه 4668  رشت -دانشگاه گيالن 
- تغذيه دام 5 روزانه 4669  خرم آباد - لرستان دانشگاه 
- تغذيه دام 3 روزانه 4670  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 اصالح نژاد دام  3 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4671

 اصالح نژاد دام  5 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4672  )و منابع طبيعي كرجكشاورزي 
- اصالح نژاد دام 3 روزانه 4673  دانشگاه زابل
- اصالح نژاد دام 2 روزانه 4674  دانشگاه زنجان
- اصالح نژاد دام 3 روزانه 4675  دانشگاه صنعتي اصفهان

 اصالح نژاد دام  4 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4676  ساري
- اصالح نژاد دام 5 روزانه 4677  دانشگاه فردوسي مشهد
- اصالح نژاد دام 3 روزانه 4678  سنندج -دانشگاه كردستان 
- اصالح نژاد دام 2 روزانه 4679  رشت -دانشگاه گيالن 

 علوم طيور  3 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4680

 فيزيولوژي دام  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4681  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 فيزيولوژي دام  1 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 4682  گرگان
- تغذيه دام 2 نوبت دوم 4683  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 تغذيه دام  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4684  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- تغذيه دام 1 نوبت دوم 4685  دانشگاه صنعتي اصفهان

 تغذيه دام  2 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 4686  گرگان
- تغذيه دام 7 نوبت دوم 4687  دانشگاه فردوسي مشهد
- تغذيه دام 2 نوبت دوم 4688  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 اصالح نژاد دام  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4689  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- اصالح نژاد دام 3 نوبت دوم 4690  دانشگاه فردوسي مشهد

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  72 صفحه فصل دوم  
 

 يعلوم دام - 2409  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم

 علوم طيور  2 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 نوبت دوم 4691

تغذيه دام 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4692  دانشگاه اروميه
- تغذيه دام 5 پرديس خودگردان 4693  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

تغذيه دام 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4694  دانشگاه زابل
- تغذيه دام 5 پرديس خودگردان 4695  دانشگاه زنجان

 تغذيه دام  4 - 
منابع طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و 

پرديس خودگردان 4696  ساري

 اصالح نژاد دام  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

پرديس خودگردان 4697  ساري

 گياه پزشكي -  2410
نماتولوژي گياهي 1 -  )گياه پزشكي(پذيرش با عنوان نماتولوژي خارج به اعزام بورس 4698  فردوسي مشهددانشگاه   بيماري شناسي گياهي

- حشره شناسي كشاورزي 3 روزانه 4699  دانشگاه اروميه
- حشره شناسي كشاورزي 4 روزانه 4700  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- حشره شناسي كشاورزي 5 روزانه 4701  دانشگاه تبريز

 حشره شناسي كشاورزي  5 - 
تحصيل محل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4702

 حشره شناسي كشاورزي  6 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4703  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- حشره شناسي كشاورزي 3 روزانه 4704  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- حشره شناسي كشاورزي 4 روزانه 4705  دانشگاه زابل
- حشره شناسي كشاورزي 5 روزانه 4706  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- حشره شناسي كشاورزي 4 روزانه 4707  دانشگاه فردوسي مشهد
- حشره شناسي كشاورزي 2 روزانه 4708  خرم آباد - دانشگاه لرستان 
- حشره شناسي كشاورزي 4 روزانه 4709  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- حشره شناسي كشاورزي 3 روزانه 4710  دانشگاه مراغه
- حشره شناسي كشاورزي 5 روزانه 4711  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

 - 3 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
 روزانه 4712  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   بيماري شناسي گياهي

 - 2 
شناسي قارچ شناسي و بيماري 

 گياهي
 روزانه 4713  دانشگاه تبريز  بيماري شناسي گياهي

 - 2 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
  بيماري شناسي گياهي

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

  )كرج
 روزانه 4714

 - 2 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   بيماري شناسي گياهي

 روزانه 4715  )ابوريحان ورامين

 - 2 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   بيماري شناسي گياهي

 روزانه 4716  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 - 4 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
 روزانه 4717  دانشگاه زابل  بيماري شناسي گياهي

 - 1 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
 روزانه 4718  دانشگاه زنجان  بيماري شناسي گياهي

 - 3 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
 روزانه 4719  دانشگاه شيراز  بيماري شناسي گياهي

 - 1 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
 روزانه 4720  دانشگاه صنعتي اصفهان  بيماري شناسي گياهي

 - 3 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   بيماري شناسي گياهي

 روزانه 4721  ساري

 - 2 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
 روزانه 4722  دانشگاه فردوسي مشهد  بيماري شناسي گياهي

 - 1 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
 روزانه 4723  سنندج -دانشگاه كردستان   شناسي گياهيبيماري 

 - 2 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
 روزانه 4724  خرم آباد - دانشگاه لرستان   بيماري شناسي گياهي

 - 1 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
 روزانه 4725  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  بيماري شناسي گياهي

- نماتولوژي گياهي 1 روزانه 4726  دانشگاه تبريز  بيماري شناسي گياهي

  بيماري شناسي گياهي نماتولوژي گياهي 2 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4727

- نماتولوژي گياهي 2 روزانه 4728  دانشگاه شيراز  بيماري شناسي گياهي
- نماتولوژي گياهي 2 روزانه 4729  دانشگاه فردوسي مشهد  بيماري شناسي گياهي

 - 2 
هاي  ويروس شناسي و بيماري

 ويروسي گياهي
  بيماري شناسي گياهي

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

  )كرج
 روزانه 4730

 - 1 
هاي  ويروس شناسي و بيماري

 گياهيويروسي 
 روزانه 4731  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   بيماري شناسي گياهي

 - 3 
هاي  ويروس شناسي و بيماري

 ويروسي گياهي
 روزانه 4732  دانشگاه شيراز  بيماري شناسي گياهي

 - 1 
هاي  ويروس شناسي و بيماري

 ويروسي گياهي
 روزانه 4733  دانشگاه صنعتي اصفهان  بيماري شناسي گياهي

 - 2 
هاي  ويروس شناسي و بيماري

 ويروسي گياهي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   بيماري شناسي گياهي

 روزانه 4734  گرگان

 - 2 
هاي  ويروس شناسي و بيماري

 ويروسي گياهي
 روزانه 4735  دانشگاه فردوسي مشهد  بيماري شناسي گياهي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  73 صفحه فصل دوم  
 

 يگياه پزشك - 2410  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 - 1 

هاي بيماري زاي  پروكاريوت
 گياهي

 روزانه 4736  دانشگاه تبريز  بيماري شناسي گياهي

 - 1 
هاي بيماري زاي  پروكاريوت

 گياهي
 روزانه 4737  دانشگاه زنجان  بيماري شناسي گياهي

 - 1 
هاي بيماري زاي  پروكاريوت

 گياهي
 روزانه 4738  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   بيماري شناسي گياهي

 - 1 
هاي بيماري زاي  پروكاريوت

 گياهي
 روزانه 4739  دانشگاه صنعتي اصفهان  بيماري شناسي گياهي

 - 2 
هاي بيماري زاي  پروكاريوت

 گياهي
علوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه   بيماري شناسي گياهي

 روزانه 4740  ساري

 - 2 
هاي بيماري زاي  پروكاريوت

 گياهي
 روزانه 4741  دانشگاه فردوسي مشهد  بيماري شناسي گياهي

 - 1 
هاي بيماري زاي  پروكاريوت

 گياهي
 روزانه 4742  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  بيماري شناسي گياهي

 - 2 
هاي  بيماريكنترل بيولوژيك 

 گياهي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   بيماري شناسي گياهي

 روزانه 4743  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 - 1 
هاي  كنترل بيولوژيك بيماري

 گياهي
 روزانه 4744  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   بيماري شناسي گياهي

 - 2 
هاي  كنترل بيولوژيك بيماري

 گياهي
 روزانه 4745  سنندج -دانشگاه كردستان   گياهيبيماري شناسي 

- حشره شناسي كشاورزي 1 نوبت دوم 4746  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- حشره شناسي كشاورزي 3 نوبت دوم 4747  دانشگاه تبريز

 حشره شناسي كشاورزي  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

دوم نوبت 4748  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج  

- حشره شناسي كشاورزي 1 نوبت دوم 4749  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- حشره شناسي كشاورزي 3 نوبت دوم 4750  دانشگاه فردوسي مشهد
- حشره شناسي كشاورزي 4 نوبت دوم 4751  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 1 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم 4752  دانشگاه تبريز  گياهيبيماري شناسي 

 - 1 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   بيماري شناسي گياهي

 نوبت دوم 4753  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 - 1 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   بيماري شناسي گياهي

 نوبت دوم 4754  )ابوريحان ورامين

 - 1 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم 4755  دانشگاه فردوسي مشهد  بيماري شناسي گياهي

- نماتولوژي گياهي 1 نوبت دوم 4756  دانشگاه تبريز  بيماري شناسي گياهي
- نماتولوژي گياهي 1 نوبت دوم 4757  دانشگاه فردوسي مشهد  بيماري شناسي گياهي

 - 1 
هاي  ويروس شناسي و بيماري

 ويروسي گياهي
 نوبت دوم 4758  دانشگاه فردوسي مشهد  بيماري شناسي گياهي

 - 1 
هاي بيماري زاي  پروكاريوت

 گياهي
 نوبت دوم 4759  دانشگاه تبريز  بيماري شناسي گياهي

 - 1 
هاي بيماري زاي  پروكاريوت

 گياهي
 نوبت دوم 4760  فردوسي مشهددانشگاه   بيماري شناسي گياهي

 - 1 
هاي  كنترل بيولوژيك بيماري

 گياهي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   بيماري شناسي گياهي

 نوبت دوم 4761  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
حشره شناسي كشاورزي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4762  دانشگاه اروميه

 3 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
قارچ شناسي و بيماري شناسي 

 گياهي
پرديس خودگردان 4763  دانشگاه زابل  بيماري شناسي گياهي

 مجموعه چوب و جنگل - 2411
صنايع خمير و كاغذ 1 -  پذيرش با عنوان علوم و صنايع چوب و كاغذ خارج به اعزام بورس 4764  دانشگاه تهران

 سازه چوب هاي چند فرآورده  5 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

 روزانه 4765  )شهرستان نور

 سازه چوب هاي چند فرآورده  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4766  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- سازه چوب هاي چند فرآورده 4 روزانه 4767  دانشگاه زابل

 سازه چوب هاي چند فرآورده  7 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4768  گرگان

 صنايع خمير و كاغذ  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4769  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 صنايع خمير و كاغذ  4 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4770  ساري

 خمير و كاغذصنايع   3 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4771  گرگان

جنگل اجتماعي مسائل اقتصادي 2 -  محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم جنگل
 روزانه 4772  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- جنگلداري 5 روزانه 4773  دانشگاه اروميه  علوم جنگل

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم جنگل جنگلداري 2 - 
 روزانه 4774  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- جنگلداري 2 روزانه 4775  دانشگاه شهركرد  علوم جنگل

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم جنگل جنگلداري 2 - 
 روزانه 4776  ساري

طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع   علوم جنگل جنگلداري 1 - 
 روزانه 4777  گرگان

محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن   علوم جنگل جنگلداري 2 - 
 روزانه 4778  )دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا

- جنگلداري 4 روزانه 4779  خرم آباد - دانشگاه لرستان   علوم جنگل

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  74 صفحه فصل دوم  
 

 جموعه چوب و جنگلم - 2411  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم جنگل مهندسي جنگل 2 - 

 روزانه 4780  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم جنگل مهندسي جنگل 2 - 
 روزانه 4781  ساري

محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن   علوم جنگل مهندسي جنگل 2 - 
 روزانه 4782  )دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا

جنگل شناسي و اكولوژي جنگل 3 -  محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   علوم جنگل
 روزانه 4783  )شهرستان نور

جنگل شناسي و اكولوژي جنگل 2 -  محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   جنگلعلوم 
 روزانه 4784  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

جنگل شناسي و اكولوژي جنگل 4 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم جنگل
 روزانه 4785  ساري

جنگل شناسي و اكولوژي جنگل 2 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم جنگل
 روزانه 4786  گرگان

جنگل شناسي و اكولوژي جنگل 3 -  محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن   علوم جنگل
 روزانه 4787  )دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا

- جنگل شناسي و اكولوژي جنگل 4 روزانه 4788  خرم آباد - دانشگاه لرستان   علوم جنگل

 سازه چوب هاي چند فرآورده  1 - 
محل تحصيل (تربيت مدرس دانشگاه 

 نوبت دوم 4789  )شهرستان نور

 سازه چوب هاي چند فرآورده  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4790  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 سازه چوب هاي چند فرآورده  3 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 4791  گرگان

 خمير و كاغذصنايع   1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4792  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 صنايع خمير و كاغذ  1 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 4793  گرگان

جنگل اجتماعي مسائل اقتصادي 1 -  محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم جنگل
 نوبت دوم 4794  )طبيعي كرجكشاورزي و منابع 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم جنگل جنگلداري 2 - 
 نوبت دوم 4795  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم جنگل مهندسي جنگل 2 - 
 نوبت دوم 4796  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن   علوم جنگل مهندسي جنگل 1 - 
 نوبت دوم 4797  )دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا

جنگل شناسي و اكولوژي جنگل 2 -  محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم جنگل
 نوبت دوم 4798  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

جنگل شناسي و اكولوژي جنگل 1 -  كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه علوم   علوم جنگل
 نوبت دوم 4799  گرگان

جنگل شناسي و اكولوژي جنگل 3 -  محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن   علوم جنگل
 نوبت دوم 4800  )دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم جنگل جنگلداري 1 - 
پرديس خودگردان 4801  ساري

جنگلداري 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4802  رشت -دانشگاه گيالن   علوم جنگل

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم جنگل مهندسي جنگل 1 - 
پرديس خودگردان 4803  ساري

جنگل شناسي و اكولوژي جنگل 2 -  طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع   علوم جنگل
پرديس خودگردان 4804  ساري

 مجموعه شيالت - 2412
تكثير و پرورش آبزيان 2 -  پذيرش با عنوان بيوتكنولوژي آبزيان خارج به اعزام بورس 4805  دانشگاه تربيت مدرس

توليد و بهره برداري 1 - پذيرش با عنوان صيد و صيادي و بهره برداري خارج به اعزام بورس 4806  دانشگاه تهران
- تكثير و پرورش آبزيان 4 روزانه 4807  دانشگاه اروميه

 تكثير و پرورش آبزيان  3 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

 روزانه 4808  )شهرستان نور

 تكثير و پرورش آبزيان  4 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4809  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- تكثير و پرورش آبزيان 4 روزانه 4810  دانشگاه صنعتي اصفهان

 تكثير و پرورش آبزيان  5 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4811  ساري

 تكثير و پرورش آبزيان  7 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4812  گرگان
- تكثير و پرورش آبزيان 4 روزانه 4813  علوم و فنون دريايي خرمشهر دانشگاه

 تكثير و پرورش آبزيان  2 - 
محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 4814  )دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا
- تكثير و پرورش آبزيان 3 روزانه 4815  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

آوري  پذيرش با عنوان شيالت گرايش عمل
هاي شيالت آوري فرآورده عمل  3 - هاي شيالتي فرآورده دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4816  گرگان

هاي شيالت آوري فرآورده عمل  1 -  محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن 
 روزانه 4817  )دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا

 توليد و بهره برداري  7 - بهره برداريپذيرش با عنوان شيالت گرايش توليد و 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4818  گرگان
توليد و بهره برداري 4 - پذيرش با عنوان شيالت گرايش توليد و بهره برداري روزانه 4819  دانشگاه گنبد
پذيرش با عنوان شيالت گرايش توليد و بهره برداري 

 روزانه 4820  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  برداريتوليد و بهره   3 - -

 بوم شناسي آبزيان  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4821  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  75 صفحه فصل دوم  
 

 مجموعه شيالت - 2412  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 بوم شناسي آبزيان  2 - 

محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن 
 روزانه 4822  )دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا

 تكثير و پرورش آبزيان  1 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

 نوبت دوم 4823  )شهرستان نور

 تكثير و پرورش آبزيان  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4824  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 تكثير و پرورش آبزيان  4 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 4825  گرگان
- تكثير و پرورش آبزيان 2 نوبت دوم 4826  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

آوري  پذيرش با عنوان شيالت گرايش عمل
هاي شيالت آوري فرآورده عمل  1 - هاي شيالتي فرآورده دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 4827  گرگان

 توليد و بهره برداري  3 - پذيرش با عنوان شيالت گرايش توليد و بهره برداري
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 4828  گرگان
توليد و بهره برداري 2 - شيالت گرايش توليد و بهره برداريپذيرش با عنوان  نوبت دوم 4829  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 بوم شناسي آبزيان  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4830  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 تكثير و پرورش آبزيان  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

پرديس خودگردان 4831  ساري
تكثير و پرورش آبزيان 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4832  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 تكثير و پرورش آبزيان  3 - 
محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

دانشگاه در تحصيل پرديس خودگردان 
  )جزيره قشم

پرديس خودگردان 4833

 توليد و بهره برداري  3 - پذيرش با عنوان شيالت گرايش توليد و بهره برداري
محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
  )جزيره قشم

پرديس خودگردان 4834

 مجموعه علوم مرتع، آبخيز و بيابان - 2413

 علوم مرتع  4 -  
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4835  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- علوم مرتع 3 روزانه 4836  دانشگاه شهركرد
- علوم مرتع 5 روزانه 4837  دانشگاه صنعتي اصفهان

 علوم مرتع  6 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4838  ساري

 مرتع علوم  7 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4839  گرگان
- علوم مرتع 1 روزانه 4840  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 بيابان زدايي  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4841  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- بيابان زدايي 6 روزانه 4842  دانشگاه سمنان

 بيابان زدايي  3 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4843  گرگان
- بيابان زدايي 4 روزانه 4844  دانشگاه كاشان
- بيابان زدايي 4 روزانه 4845  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   علوم و مهندسي آبخيزداري آب 3 - 
 روزانه 4846  )شهرستان نور

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آبخيزداري آب 3 - 
 روزانه 4847  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- آب 2 روزانه 4848  دانشگاه شهركرد  علوم و مهندسي آبخيزداري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آبخيزداري آب 4 - 
 روزانه 4849  گرگان

- آب 2 روزانه 4850  دانشگاه كاشان  علوم و مهندسي آبخيزداري
- آب 5 روزانه 4851  خرم آباد - دانشگاه لرستان   علوم و مهندسي آبخيزداري
- آب 3 روزانه 4852  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي آبخيزداري
- آب 4 روزانه 4853  دانشگاه يزد  علوم و مهندسي آبخيزداري

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   علوم و مهندسي آبخيزداري زمين 3 - 
 روزانه 4854  )شهرستان نور

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آبخيزداري زمين 3 - 
 روزانه 4855  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- زمين 3 روزانه 4856  بندر عباس -هرمزگان دانشگاه   علوم و مهندسي آبخيزداري

 علوم مرتع  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4857  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 علوم مرتع  3 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 4858  گرگان
- علوم مرتع 1 نوبت دوم 4859  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 بيابان زدايي  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4860  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
- بيابان زدايي 2 نوبت دوم 4861  دانشگاه سمنان

 بيابان زدايي  1 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 4862  گرگان
- بيابان زدايي 4 دوم نوبت 4863  دانشگاه كاشان
- بيابان زدايي 2 نوبت دوم 4864  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   علوم و مهندسي آبخيزداري آب 2 - 
 نوبت دوم 4865  )شهرستان نور

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آبخيزداري آب 1 - 
 نوبت دوم 4866  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آبخيزداري آب 1 - 
 نوبت دوم 4867  گرگان

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  76 صفحه فصل دوم  
 

 مجموعه علوم مرتع، آبخيز و بيابان - 2413  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- آب 2 نوبت دوم 4868  دانشگاه كاشان  علوم و مهندسي آبخيزداري
- آب 1 نوبت دوم 4869  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي آبخيزداري

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   علوم و مهندسي آبخيزداري زمين 1 - 
 نوبت دوم 4870  )شهرستان نور

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   آبخيزداري علوم و مهندسي زمين 1 - 
 نوبت دوم 4871  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- زمين 1 نوبت دوم 4872  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي آبخيزداري

 علوم مرتع  3 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

پرديس خودگردان 4873  ساري

 بيابان زدايي  4 - 
محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
  )جزيره قشم

پرديس خودگردان 4874

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

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
  )جزيره قشم

پرديس خودگردان 4875

- زمين 3 پرديس خودگردان 4876  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   آبخيزداريعلوم و مهندسي 
  

   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  77 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
 هـــنرهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -5جدول شماره 

 مديريت پروژه - 2501

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
مديريت پروژه و ساخت 2 -  محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا روزانه 4877  دانشگاه تهران
مديريت پروژه و ساخت 1 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا نوبت دوم 4878  دانشگاه تهران

 معماري - 2502
پذيرش با عنوان / از هر دو جنس زن و مردپذيرش 

خارج به اعزام بورس 4879  تهران -) س(دانشگاه الزهرا معماري  1 -  معماري داخلي
معماري 1 - پذيرش با عنوان معماري گرايش طراحي منظر خارج به اعزام بورس 4880  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

مهندسي معماري گرايش معماري و پذيرش با عنوان 
خارج به اعزام بورس 4881  دانشگاه صنعتي شاهرود معماري  1 - انرژي

پذيرش با عنوان مهندسي معماري گرايش معماري 
خارج به اعزام بورس 4882  دانشگاه صنعتي شاهرود معماري  1 - داخلي

پذيرش با عنوان / از هر دو جنس زن و مردپذيرش 
خارج به اعزام بورس 4883  بجنورد - دانشگاه كوثر  معماري  1 - معماري داخلي

معماري 1 - پذيرش با عنوان معماري انرژي خارج به اعزام بورس 4884  دانشگاه يزد
ها و  طراحي مجموعه -پذيرش با عنوان معماري 

 روزانه 4885 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين معماري  3 - هاي نيروگاهي ساختمان
- معماري 4 روزانه 4886  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- معماري 6 روزانه 4887  دانشگاه تربيت مدرس

معماري 3 - پذيرش با عنوان معماري منظر روزانه 4888  دانشگاه تربيت مدرس
محل تحصيل  -پذيرش با عنوان فنّاوري معماري 

 روزانه 4889  دانشگاه تهران معماري  2 - پرديس هنرهاي زيبا
معماري 3 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا روزانه 4890  دانشگاه تهران

- معماري 3 روزانه 4891  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- معماري 2 روزانه 4892  تهران -دانشگاه هنر 
- معماري 2 روزانه 4893  دانشگاه يزد
4 معماري اسالمي - روزانه 4894  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  معماري
- معماري اسالمي 4 روزانه 4895  دانشگاه هنر اصفهان  معماري

ها و  طراحي مجموعه -پذيرش با عنوان معماري 
 نوبت دوم 4896 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين معماري  2 - هاي نيروگاهي ساختمان

- معماري 3 نوبت دوم 4897  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه 
معماري 2 - پذيرش با عنوان معماري منظر نوبت دوم 4898  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل  -پذيرش با عنوان فنّاوري معماري 
 نوبت دوم 4899  دانشگاه تهران معماري  1 - پرديس هنرهاي زيبا

معماري 2 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا نوبت دوم 4900  دانشگاه تهران
- معماري 1 نوبت دوم 4901  تهران -دانشگاه هنر 
- معماري 1 نوبت دوم 4902  دانشگاه يزد

 معماري  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 4903  )خودگردان كيش
معماري 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4904  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 

 شهرسازي - 2503
  - طراحي شهري 1 خارج به اعزام بورس 4905  دانشگاه بجنورد  شهرسازي

- طراحي شهري 2 خارج به اعزام بورس 4906  سنندج -دانشگاه كردستان   شهرسازي
روزانه 4907  دانشگاه تربيت مدرس  شهرسازي شهري ريزي برنامه 6 - پذيرش با عنوان شهرسازي بدون گرايش

محل  -پذيرش با عنوان شهرسازي بدون گرايش 
 روزانه 4908  دانشگاه تهران  شهرسازي شهري ريزي برنامه 4 - تحصيل پرديس هنرهاي زيبا

روزانه 4909  تهران -دانشگاه هنر   شهرسازي شهري ريزي برنامه 2 - پذيرش با عنوان شهرسازي بدون گرايش
- روزانه 4910  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شهرسازي اي شهري و منطقه ريزي برنامه 3

طراحي شهري 3 - شهريطراحي پذيرش با عنوان  روزانه 5179  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شهرسازي
طراحي شهري 2 - پذيرش با عنوان شهرسازي بدون گرايش روزانه 4911  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   شهرسازي

- روزانه 4912  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  شهرسازي شهرسازي اسالمي 4
- روزانه 4913  دانشگاه هنر اصفهان  شهرسازي شهرسازي اسالمي 4

نوبت دوم 4914  دانشگاه تربيت مدرس  شهرسازي شهري ريزي برنامه 6 - پذيرش با عنوان شهرسازي بدون گرايش
محل  -شهرسازي بدون گرايش پذيرش با عنوان 

 نوبت دوم 4915  دانشگاه تهران  شهرسازي شهري ريزي برنامه 2 - تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
پرديس خودگردان 4916  تهران -دانشگاه هنر   شهرسازي شهري ريزي برنامه 2 - پذيرش با عنوان شهرسازي بدون گرايش
پرديس خودگردان 4917  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شهرسازي اي شهري و منطقه ريزي برنامه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پژوهش هنر - 2504
 پژوهش هنر  - 11  فقط زن

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 روزانه 4918  تهران

- پژوهش هنر 4 روزانه 4919  دانشگاه تربيت مدرس
پژوهش هنر 3 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا روزانه 4920  دانشگاه تهران

پژوهش هنر 3 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 4921  تهران - دانشگاه شاهد 
- پژوهش هنر 2 روزانه 4922  تهران -دانشگاه هنر 
- پژوهش هنر 4 روزانه 4923  دانشگاه هنر اصفهان

  3 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
تحليلي هنر  تاريخ تطبيقي و

 اسالمي
 روزانه 4924  دانشگاه تهران

  3 - شرايط در انتهاي دفترچه
تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر 

 اسالمي
 روزانه 4925  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 2  
تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر 

 اسالمي
 روزانه 4926  تهران -دانشگاه هنر 

  5 - پذيرش با عنوان هنرهاي اسالمي
تطبيقي و تحليلي هنر تاريخ 
 اسالمي

 روزانه 4927  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  78 صفحه فصل دوم  
 

 پژوهش هنر - 2504  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- پژوهش هنر 3 نوبت دوم 4928  دانشگاه تربيت مدرس

پژوهش هنر 2 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا نوبت دوم 4929  دانشگاه تهران
پژوهش هنر 3 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 4930  تهران - دانشگاه شاهد 

- پژوهش هنر 1 نوبت دوم 4931  تهران -دانشگاه هنر 
  2 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا

تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر 
 اسالمي

 نوبت دوم 4932  دانشگاه تهران

  3 - شرايط در انتهاي دفترچه
تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر 

 اسالمي
 نوبت دوم 4933  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 1  
تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر 

 اسالمي
 نوبت دوم 4934  تهران -دانشگاه هنر 

پژوهش هنر 7 - پذيرش با عنوان حكمت هنرهاي ديني غيرانتفاعي 1660  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

 پژوهش هنر  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 4935  )خودگردان كيش

 پژوهش هنر  2 - 
محل تحصيل محل (تهران  -دانشگاه هنر 
پرديس خودگردان 4936  )تحصيل كرج

 مرمت آثار و اشياي تاريخي - 2505
مرمت آثار و اشياي تاريخي 1 -  پذيرش با عنوان حفاظت و مرمت آثار تاريخي خارج به اعزام بورس 4937  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

- مرمت آثار و اشياي تاريخي 2 روزانه 4938  تهران -دانشگاه هنر 
- مرمت آثار و اشياي تاريخي 2 روزانه 4939  دانشگاه هنر اصفهان
- مرمت آثار و اشياي تاريخي 1 نوبت دوم 4940  تهران -دانشگاه هنر 

 مرمت آثار و اشياي تاريخي  2 - 
محل تحصيل محل (تهران  -دانشگاه هنر 
پرديس خودگردان 4941  )تحصيل كرج

 مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي - 2506

  - 2  
مرمت و احياي ابنيه و بناهاي 

 تاريخي
 روزانه 4942  دانشگاه هنر اصفهان

   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)دامپزشكي(ها  جدول كدرشته محل  79 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
 دامپزشكيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -6جدول شماره 

 دامپزشكي - 2701

  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
هاي  پذيرش با عنوان طب حيوانات باغ وحش و گونه

خارج به اعزام بورس 4954  دانشگاه فردوسي مشهد جراحي دامپزشكي  1 -  نادر
- بيوشيمي 1 خارج به اعزام بورس 4955  دانشگاه تهران

بهداشت آبزيان 1 - هاي ميگو پذيرش با عنوان بهداشت و بيماري خارج به اعزام بورس 4956  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
ويروس شناسي 1 - پذيرش با عنوان ويروس شناسي دامپزشكي خارج به اعزام بورس 4957  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

فارماكولوژي دامپزشكي 1 - فارماكوكينيكپذيرش با عنوان  خارج به اعزام بورس 4958  دانشگاه تهران
  1 - پذيرش با عنوان آناتومي دامپزشكي

آناتومي و جنين شناسي 
 اي مقايسه

خارج به اعزام بورس 4959  دانشگاه تهران
جراحي دامپزشكي 2 - دستياري - تخصصي  روزانه 4960  دانشگاه اروميه

جراحي دامپزشكي 2 - تحصيل دانشكده دامپزشكي تهرانمحل  روزانه 4961  دانشگاه تهران
جراحي دامپزشكي - 2 دستياري - تخصصي  روزانه 4962  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
جراحي دامپزشكي 3 - دستياري - تخصصي  روزانه 4963  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
دامپزشكيجراحي  3 - دستياري - تخصصي  روزانه 4964  دانشگاه شيراز
جراحي دامپزشكي 2 - دستياري - تخصصي  روزانه 4965  دانشگاه فردوسي مشهد
  2 - دستياري - تخصصي 

هاي توليد مثل  مامايي و بيماري
 دام

 روزانه 4966  دانشگاه اروميه
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

  2 - دامپزشكي تهران
هاي توليد مثل  بيماريمامايي و 

 دام
 روزانه 4967  دانشگاه تهران

  4 - دستياري - تخصصي 
هاي توليد مثل  مامايي و بيماري

 دام
 روزانه 4968  دانشگاه شهركرد

  2 - دستياري - تخصصي 
هاي توليد مثل  مامايي و بيماري

 دام
 روزانه 4969  دانشگاه فردوسي مشهد

دانشكده محل تحصيل  -دستياري  - تخصصي 
  2 - دامپزشكي تهران

هاي  هاي داخلي دام بيماري
 كوچك

 روزانه 4970  دانشگاه تهران

  3 - دستياري - تخصصي 
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 كوچك

 روزانه 4971  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

  2 - دستياري - تخصصي 
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 بزرگ

 روزانه 4972  دانشگاه اروميه

  2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 بزرگ

 روزانه 4973  دانشگاه تهران

  2 - دستياري - تخصصي 
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 بزرگ

 روزانه 4974  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

  3 - دستياري - تخصصي 
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 بزرگ

 روزانه 4975  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

  6 - دستياري - تخصصي 
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 بزرگ

 روزانه 4976  دانشگاه شيراز

  2 - دستياري - تخصصي 
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 بزرگ

 روزانه 4977  دانشگاه فردوسي مشهد
كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 4978  تهراندانشگاه 

كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي 3 - دستياري - تخصصي  روزانه 4979  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي 2 - دستياري - تخصصي  روزانه 4980  دانشگاه شيراز
كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي 2 - دستياري - تخصصي  روزانه 4981  دانشگاه فردوسي مشهد
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

 روزانه 4982  دانشگاه تهران پاتولوژي دامپزشكي  2 - دامپزشكي تهران
- پاتولوژي دامپزشكي 4 روزانه 4983  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- پاتولوژي دامپزشكي 5 روزانه 4984  دانشگاه شيراز
- پاتولوژي دامپزشكي 3 روزانه 4985  فردوسي مشهددانشگاه 

هاي پرندگان بهداشت و بيماري 3 - دستياري - تخصصي  روزانه 4986  دانشگاه اروميه
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

هاي پرندگان بهداشت و بيماري  2 - دامپزشكي تهران  روزانه 4987  دانشگاه تهران
پرندگانهاي  بهداشت و بيماري 4 - دستياري - تخصصي  روزانه 4988  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
هاي پرندگان بهداشت و بيماري 4 - دستياري - تخصصي  روزانه 4989  دانشگاه شيراز

- بيوشيمي 2 روزانه 4990  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- بيوشيمي 3 روزانه 4991  دانشگاه شيراز

 - آبزيان هاي  پذيرش با عنوان بهداشت و بيماري
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

 دامپزشكي تهران
 روزانه 4992  دانشگاه تهران بهداشت آبزيان  2 -

- بهداشت آبزيان 3 روزانه 4993  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- پژوهش محور بهداشت آبزيان 1 روزانه 5185  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

- بهداشت آبزيان 2 روزانه 4994  دانشگاه شيراز
- بهداشت مواد غذايي 3 روزانه 4995  دانشگاه اروميه

بهداشت مواد غذايي 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 4996  دانشگاه تهران
- بهداشت مواد غذايي 5 روزانه 4997  دانشگاه شهركرد
- بهداشت مواد غذايي 3 روزانه 4998  اهواز - دانشگاه شهيد چمران
- بهداشت مواد غذايي 4 روزانه 4999  دانشگاه شيراز
- بهداشت مواد غذايي 4 روزانه 5000  دانشگاه فردوسي مشهد

بهداشت خوراك دام 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 5001  دانشگاه تهران
- بهداشت خوراك دام 2 روزانه 5002  دانشگاه شيراز

اپيدميولوژي 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 5003  دانشگاه تهران
- انگل شناسي دامپزشكي 3 روزانه 5004  دانشگاه اروميه

انگل شناسي دامپزشكي 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 5005  دانشگاه تهران
- انگل شناسي دامپزشكي 2 روزانه 5006  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)دامپزشكي(ها  جدول كدرشته محل  80 صفحه فصل دوم  
 

 دامپزشكي - 2701  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- انگل شناسي دامپزشكي 3 روزانه 5007  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

انگل شناسي دامپزشكي 3 - دستياري - تخصصي  روزانه 5008  دانشگاه شيراز
- باكتري شناسي 3 روزانه 5009  دانشگاه اروميه

باكتري شناسي 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 5010  دانشگاه تهران
- باكتري شناسي 3 روزانه 5011  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- شناسي باكتري 3 روزانه 5012  دانشگاه شيراز
- باكتري شناسي 3 روزانه 5013  دانشگاه فردوسي مشهد
- ايمني شناسي 3 روزانه 5014  دانشگاه اروميه
- بيوتكنولوژي 4 روزانه 5015  دانشگاه شيراز

مثل دردامپزشكي فنّاوري توليد 3 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 5016  تهراندانشگاه 
- فنّاوري توليد مثل دردامپزشكي 3 روزانه 5017  دانشگاه شهركرد
- فارماكولوژي دامپزشكي 2 روزانه 5018  دانشگاه شيراز
- فيزيولوژي 3 روزانه 5019  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- فيزيولوژي 3 روزانه 5020  دانشگاه شيراز
- فيزيولوژي 3 روزانه 5021  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3  
آناتومي و جنين شناسي 

 اي مقايسه
 روزانه 5022  دانشگاه اروميه

  3 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران
آناتومي و جنين شناسي 

 اي مقايسه
 روزانه 5023  دانشگاه تهران

 - 4  
آناتومي و جنين شناسي 

 اي مقايسه
 روزانه 5024  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

اي بافت شناسي مقايسه 4 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 5025  دانشگاه تهران
- اي بافت شناسي مقايسه 3 روزانه 5026  دانشگاه فردوسي مشهد

راديولوژي دامپزشكي 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 5027  دانشگاه تهران
قارچ شناسي 2 - تحصيل دانشكده دامپزشكي تهرانمحل  روزانه 5028  دانشگاه تهران

سم شناسي 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 5029  دانشگاه تهران
جراحي دامپزشكي 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5030  دانشگاه تهران

دامپزشكيجراحي  - 1 دستياري - تخصصي  نوبت دوم 5031  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
جراحي دامپزشكي 1 - دستياري - تخصصي  نوبت دوم 5032  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
جراحي دامپزشكي 2 - دستياري - تخصصي  نوبت دوم 5033  دانشگاه فردوسي مشهد
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

  1 - دامپزشكي تهران
هاي توليد مثل  مامايي و بيماري

 دام
 نوبت دوم 5034  دانشگاه تهران

  2 - دستياري - تخصصي 
هاي توليد مثل  مامايي و بيماري

 دام
 نوبت دوم 5035  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 
  1 - دامپزشكي تهران

هاي  دام هاي داخلي بيماري
 كوچك

 نوبت دوم 5036  دانشگاه تهران

  1 - دستياري - تخصصي 
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 كوچك

 نوبت دوم 5037  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 بزرگ

 نوبت دوم 5038  دانشگاه تهران

 - 1  
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 بزرگ

 نوبت دوم 5039  كرمان - باهنر دانشگاه شهيد 

  1 - دستياري - تخصصي 
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 بزرگ

 نوبت دوم 5040  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

  2 - دستياري - تخصصي 
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 بزرگ

 نوبت دوم 5041  دانشگاه فردوسي مشهد
پاتولوژي دامپزشكيكلينيكال  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5042  دانشگاه تهران

كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي 1 - دستياري - تخصصي  نوبت دوم 5043  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي 2 - دستياري - تخصصي  نوبت دوم 5044  دانشگاه فردوسي مشهد
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

 نوبت دوم 5045  دانشگاه تهران پاتولوژي دامپزشكي  2 - دامپزشكي تهران
- پاتولوژي دامپزشكي 1 نوبت دوم 5046  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- پاتولوژي دامپزشكي 2 نوبت دوم 5047  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 
هاي پرندگان بيماري بهداشت و  1 - دامپزشكي تهران  نوبت دوم 5048  دانشگاه تهران

هاي پرندگان بهداشت و بيماري 1 - دستياري - تخصصي  نوبت دوم 5049  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- بيوشيمي 1 نوبت دوم 5050  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - هاي آبزيان  پذيرش با عنوان بهداشت و بيماري
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

 دامپزشكي تهران
 نوبت دوم 5051  دانشگاه تهران بهداشت آبزيان  1 -

- بهداشت آبزيان 1 نوبت دوم 5052  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
بهداشت مواد غذايي 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5053  دانشگاه تهران

- بهداشت مواد غذايي 1 نوبت دوم 5054  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- بهداشت مواد غذايي 4 نوبت دوم 5055  دانشگاه فردوسي مشهد

بهداشت خوراك دام 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5056  دانشگاه تهران
اپيدميولوژي 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5057  دانشگاه تهران
انگل شناسي دامپزشكي 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5058  دانشگاه تهران

- انگل شناسي دامپزشكي 1 نوبت دوم 5059  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
باكتري شناسي 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5060  دانشگاه تهران

- باكتري شناسي 1 نوبت دوم 5061  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- باكتري شناسي 2 نوبت دوم 5062  دانشگاه فردوسي مشهد

فنّاوري توليد مثل دردامپزشكي 3 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5063  دانشگاه تهران
- فيزيولوژي 3 نوبت دوم 5064  دانشگاه فردوسي مشهد

  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران
آناتومي و جنين شناسي 

 اي مقايسه
 نوبت دوم 5065  دانشگاه تهران

 - 1  
آناتومي و جنين شناسي 

 اي مقايسه
 نوبت دوم 5066  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)دامپزشكي(ها  جدول كدرشته محل  81 صفحه فصل دوم  
 

 دامپزشكي - 2701  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
اي بافت شناسي مقايسه 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5067  دانشگاه تهران

- اي بافت شناسي مقايسه 2 نوبت دوم 5068  دانشگاه فردوسي مشهد
راديولوژي دامپزشكي 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5069  دانشگاه تهران
قارچ شناسي 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5070  دانشگاه تهران
سم شناسي 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5071  دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس  -دستياري  - تخصصي 
پرديس خودگردان 5072  دانشگاه شيراز جراحي دامپزشكي  2 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس  -دستياري  - تخصصي 
  6 - خودگردان دانشگاه

هاي  هاي داخلي دام بيماري
 بزرگ

پرديس خودگردان 5073  دانشگاه شيراز
پاتولوژي دامپزشكي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  5074  دانشگاه شيراز
بيوشيمي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5075  دانشگاه شيراز
بهداشت آبزيان 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5076  دانشگاه شيراز
بهداشت مواد غذايي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5077  دانشگاه شيراز

- بهداشت مواد غذايي 2 پرديس خودگردان 5078  دانشگاه فردوسي مشهد
بهداشت خوراك دام 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5079  دانشگاه شيراز

محل تحصيل پرديس  -دستياري  - تخصصي 
پرديس خودگردان 5080  شيرازدانشگاه  انگل شناسي دامپزشكي  3 - خودگردان دانشگاه

باكتري شناسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5081  دانشگاه شيراز
بيوتكنولوژي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5082  دانشگاه شيراز
فارماكولوژي دامپزشكي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5083  دانشگاه شيراز
فيزيولوژي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5084  دانشگاه شيراز

  

   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)زبان(ها  جدول كدرشته محل  82 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
 زبانهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -7جدول شماره 

 زبان فرانسه – 2801

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
  - آموزش زبان فرانسه 3 روزانه 5085  دانشگاه تربيت مدرس

- زبان فرانسه 3 روزانه 5086  دانشگاه تبريز
زبان فرانسه 3 - ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان روزانه 5087  دانشگاه تهران

- زبان فرانسه 5 روزانه 5088  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
2 زبان فرانسه - روزانه 5089  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- آموزش زبان فرانسه 1 نوبت دوم 5090  دانشگاه تربيت مدرس
- زبان فرانسه 1 نوبت دوم 5091  دانشگاه تبريز

زبان فرانسه 1 - ها و ادبيات خارجي تحصيل دانشكده زبانمحل  نوبت دوم 5092  دانشگاه تهران
1 زبان فرانسه - نوبت دوم 5093  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 زبان روسي - 2802
  - آموزش زبان روسي 4 روزانه 5094  دانشگاه تربيت مدرس
آموزش زبان روسي 4 - ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان روزانه 5095  دانشگاه تهران

- آموزش زبان روسي 1 نوبت دوم 5096  دانشگاه تربيت مدرس
آموزش زبان روسي 3 - ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان نوبت دوم 5097  دانشگاه تهران

 زبان آلماني - 2803
آموزش زبان آلماني 3 -  ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان روزانه 5098  دانشگاه تهران
آموزش زبان آلماني 1 - ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان نوبت دوم 5099  دانشگاه تهران

 زبان انگليسي - 2804
  - آموزش زبان انگليسي 6 روزانه 5100  دانشگاه اراك

- آموزش زبان انگليسي 4 روزانه 5101  دانشگاه اروميه
- آموزش زبان انگليسي 2 روزانه 5102  دانشگاه اصفهان

 آموزش زبان انگليسي  3 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 روزانه 5103  تهران
- آموزش زبان انگليسي 3 روزانه 5104  دانشگاه ايالم
- آموزش زبان انگليسي 3 روزانه 5105  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- آموزش زبان انگليسي 3 روزانه 5106 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين
- آموزش زبان انگليسي 3 روزانه 5107  دانشگاه تبريز
- آموزش زبان انگليسي 4 روزانه 5108  دانشگاه تربيت مدرس

انگليسيآموزش زبان  5 - ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان روزانه 5109  دانشگاه تهران
- آموزش زبان انگليسي 3 روزانه 5110  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

آموزش زبان انگليسي 4 - محل تحصيل تهران روزانه 5111  تهران -دانشگاه خوارزمي 
- آموزش زبان انگليسي 2 روزانه 5112  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- آموزش زبان انگليسي 2 روزانه 5113  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- آموزش زبان انگليسي 5 روزانه 5114  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- آموزش زبان انگليسي 2 روزانه 5115  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- آموزش زبان انگليسي 8 روزانه 5116  دانشگاه شيراز
- زبان انگليسي آموزش 5 روزانه 5117  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- آموزش زبان انگليسي 4 روزانه 5118  دانشگاه فردوسي مشهد
- زبان و ادبيات انگليسي 2 روزانه 5119  دانشگاه اصفهان

زبان و ادبيات انگليسي 3 - ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان روزانه 5120  دانشگاه تهران
زبان و ادبيات انگليسي 4 - محل تحصيل تهران روزانه 5121  تهران -دانشگاه خوارزمي 

- زبان و ادبيات انگليسي 6 روزانه 5122  دانشگاه شيراز
- ترجمه 5 روزانه 5123  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- ترجمه 2 روزانه 5124  دانشگاه فردوسي مشهد
- آموزش زبان انگليسي 4 نوبت دوم 5125  دانشگاه اراك
- آموزش زبان انگليسي 1 نوبت دوم 5126  دانشگاه اصفهان

 آموزش زبان انگليسي  1 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 نوبت دوم 5127  تهران
- آموزش زبان انگليسي 1 نوبت دوم 5128  دانشگاه ايالم
- زبان انگليسيآموزش  2 نوبت دوم 5129  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- آموزش زبان انگليسي 3 نوبت دوم 5130 قزوين - )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين
- آموزش زبان انگليسي 1 نوبت دوم 5131  دانشگاه تبريز

آموزش زبان انگليسي 2 - ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان نوبت دوم 5132  دانشگاه تهران
- آموزش زبان انگليسي 2 نوبت دوم 5133  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- آموزش زبان انگليسي 1 نوبت دوم 5134  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- آموزش زبان انگليسي 4 نوبت دوم 5135  دانشگاه فردوسي مشهد
- انگليسيزبان و ادبيات  1 نوبت دوم 5136  دانشگاه اصفهان

زبان و ادبيات انگليسي 2 - ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان نوبت دوم 5137  دانشگاه تهران
- ترجمه 2 نوبت دوم 5138  دانشگاه فردوسي مشهد

 آموزش زبان انگليسي  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 5139  تكميلي تهرانتحصيالت 
- آموزش زبان انگليسي 6 غيرانتفاعي 5140  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 

آموزش زبان انگليسي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5141  دانشگاه اروميه
- آموزش زبان انگليسي 2 خودگردانپرديس  5142  دانشگاه اصفهان

 آموزش زبان انگليسي  5 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 5143

 آموزش زبان انگليسي  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 5144  )خودگردان كيش
- انگليسيآموزش زبان  1 پرديس خودگردان 5145  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)زبان(ها  جدول كدرشته محل  83 صفحه فصل دوم  
 

 زبان انگليسي – 2804  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
آموزش زبان انگليسي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5146  دانشگاه شيراز
آموزش زبان انگليسي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5147  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

- آموزش زبان انگليسي 2 پرديس خودگردان 5148  دانشگاه فردوسي مشهد

 زبان و ادبيات انگليسي  7 - 
تحصيل پرديس  محل(دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 5149  )خودگردان كيش

 زبان و ادبيات انگليسي  3 - 
پرديس خودگردان البرز / دانشگاه تهران

هاي  محل تحصيل صرفا براي ورودي(كرج 
  )در تهران 95سال 

پرديس خودگردان 5150

زبان و ادبيات انگليسي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 5151  تهران -دانشگاه خوارزمي 
زبان و ادبيات انگليسي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5152  دانشگاه شيراز
ترجمه - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5153  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 همگانيزبان شناسي  - 2805
زبان شناسي  -پذيرش با عنوان عصب شناسي زبان 

خارج به اعزام بورس 5154  دانشگاه شيراز زبان شناسي همگاني  1 -  رايانشي
- زبان شناسي همگاني 4 روزانه 5155  دانشگاه اصفهان

 زبان شناسي همگاني  2 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 روزانه 5156  تهران
- زبان شناسي همگاني 3 روزانه 5157  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- زبان شناسي همگاني 3 روزانه 5158  دانشگاه تربيت مدرس

زبان شناسي همگاني 4 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 5159  دانشگاه تهران
- زبان شناسي همگاني 2 روزانه 5160  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- زبان شناسي همگاني 3 روزانه 5161  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- زبان شناسي همگاني 6 روزانه 5162  دانشگاه شيراز
- زبان شناسي همگاني 5 روزانه 5163  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- زبان شناسي همگاني 4 روزانه 5164  فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
- زبان شناسي همگاني 1 نوبت دوم 5165  دانشگاه اصفهان
- زبان شناسي همگاني 1 نوبت دوم 5166  دانشگاه تربيت مدرس

زبان شناسي همگاني 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 5167  دانشگاه تهران

 زبان شناسي همگاني  5 - 
مركز  -پيام نور استان تهران دانشگاه 

 پيام نور 5168  تحصيالت تكميلي تهران
زبان شناسي همگاني 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5169  دانشگاه شيراز
زبان شناسي همگاني - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  5170  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 هاي باستاني فرهنگ و زبان - 2806
  - هاي باستاني فرهنگ و زبان 4 روزانه 5171  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  
  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها شرايط و ضوابط دانشگاه( ها پيوست                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   84صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  :آموزش عالي مؤسساتها و دانشگاهبرخي از شرايط و ضوابط  -1پيوست شماره 
نظـر   درهاي مختلف  هاي دوره و شهريهتوانند براي اطالع دقيق از شرايط، ضوابط و تسهيالت  داوطلبان مجاز به انتخاب رشته مي

  .ذيربط مراجعه نمايند مؤسساتاطالع رساني  هاي پايگاهآموزش عالي به  مؤسساتها و  گرفته شده از سوي دانشگاه
  1395سال  دكتريورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه

   www.ri-khomeini.ac.ir  :نشاني وبگاه  و انقالب اسالمي) ره(امام خمينيپژوهشكده 
 ـ  اتوبـان تهـران  : نشـاني  -2.  دنماينمراجعه  پژوهشكدهرساند جهت اطالع از شرايط عمومي پذيرش دانشجو توسط اين پژوهشكده به وبسايت  به اطالع كليه داوطلبان گرامي مي -1

  021-51085000تلفن     .)ره(قم، قبل از عوارضي، حرم مطهر امام خميني
  www.abrii.ac.ir  :نشاني وبگاه  بيوتكنولوژي كشاورزي ايران ـ كرجپژوهشكده 

  .مراجعه نمايند پژوهشكده سايتوبداوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر به  -2. باشد ژوهشكده فاقد امكانات رفاهي به ويژه خوابگاه مياين پ -1
  www.rifst.ac.ir  :نشاني وبگاه  و صنايع غذايي ـ مشهدپژوهشكده علوم 

  .بزرگراه مشهد ـ قوچان، روبروي كارخانه شير پگاه 12مشهد، كيلومتر : نشاني -2. اين پژوهشكده هيچ تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به دانشجويان ندارد -1
         051-35425406: دورنگار     35425330: تلفن       91735 -147: صندوق پستي          91851-76933: كدپستي

  www.asmerc.ac.ir  :نشاني وبگاه  تهرانـ  هواشناسيپژوهشكده 
بزرگراه شهيد همت غـرب، بزرگـراه    ،تهران: نشاني -3. باشند هاي دولتي و خصوصي در اولويت جذب اين پژوهشكده نمي كارمندان دستگاه -2. اين پژوهشكده فاقد خوابگاه است -1

       021-44787664: تلفن      .شهيد خرازي، بلوار پژوهش

  www.iiees.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ تهران مهندسي زلزله المللي زلزله شناسي و پژوهشگاه بين
 021-22831116-19: تلفن  .    21، ديباجي شمالي، كوچه ارغوان، پالك )فرمانيه(خيابان دكتر لواساني : نشاني -2 .باشد يم يپژوهشگاه فاقد امكانات خوابگاهاين  -1

  www.ippi.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ تهران پتروشيمي و پژوهشگاه پليمر
، خروجـي  15كرج، كيلومتر ـ ضلع شمالي آزاد راه تهران   ،تهران: نشاني -3 .گيرد داشته باشند امكانات ويژه تعلق مي 10به دانشجوياني كه رتبه زير  -2 .داراي امكانات خوابگاهي -1

        44787021-23: نمابر      44787000-19: تلفن     112/14975: صندوق پستي     14977-13115 :كد پستي     .شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش ،15شماره 
  www.ipm.ac.ir  :نشاني وبگاه  هاي بنيادي ـ تهران دانشپژوهشگاه 

 021-2287013-14: تلفن           .ميدان شهيد باهنر ،تهران: نشاني -2. دنمراجعه نمايبه نشاني فوق  پژوهشگاهه منظور كسب اطالعات بيشتر به وبگاه داوطلبان ب -1

  www.royaninstitute.org  :نشاني وبگاه  رويان جهاد دانشگاهي ـ تهرانپژوهشگاه 
هاي دكتري در پژوهشگاه رويان با همكاري دانشگاه علـم و فرهنـگ وابسـته بـه      دانشجو دورهپذيرش  -2 .ونات اسالمي براي خواهران و برادرانئرعايت كامل ضوابط پوشش و ش -1

دانشجويان پذيرفته شده از مزايـاي وام شـهريه صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم تحقيقـات و         -3. شود آموختگان مدرك مشترك اعطا مي باشد و به دانش جهاد دانشگاهي مي
پژوهشـگاه و   -4. در صورت تـامين اعتبـار برخـوردار خواهنـد شـد     ) هاي عادي ضروري و اضطراري وام ازدواج و وام(الحسنه دانشجويان ايران  صندوق قرضفناوري و نيز از تسهيالت 

روزانه و بدون اخذ شهريه با ظرفيت پـذيرش  فرهنگ به صورت  اين دوره به صورت مشترك با دانشگاه غيرانتفاعي علم و -5 .دانشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارند
ه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، بر اسـاس نظـر شـوراي پژوهشـي پژوهشـگاه و      ئدانشجويان دكتري به ازاء انتشار يا ارا -6. گردد نفر برگزار مي 5

واحـد ابزارهـاي تحقيـق     2به منظور مزيت افزايي و توانمندسازي دانشجويان، گذراندن  -7. تشويق قرار خواهند گرفت هاي پژوهشي مورد نامه تشويق فعاليت دانشگاه مستند به آيين
) ومدر نيمسـال سـ  (واحد كـارآفريني در   2 و) در نيمسال دوم( هاي تحقيق واحد آشنايي با روش 2، )واحد 2هر نيمسال (واحد زبان انگليسي در طول سه نيمسال  6، )نيمسال اول(

هـاي   هاي الزم و نياز واحدها، موسسات و پژوهشكده آموختگان مقطع دكتري دانشگاه، مشروط به احراز صالحيت دانش -8. عالوه بر دروس مصوب دوره براي دانشجويان الزامي است
 .  جهاددانشگاهي برابر مقررات و ضوابط مربوط، استخدام خواهند شد

  www.ccerci.ac.ir  :نشاني وبگاه   شيمي و مهندسي شيمي ايرانپژوهشگاه 
.باشد امكانات خوابگاهي ميخوابگاه و هرگونه اين پژوهشگاه فاقد 

  www.ripi.ir  :نشاني وبگاه  صنعت نفتپژوهشگاه 
.بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي، تهران: نشاني -2. باشد اين پژوهشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي -1

  www.ihcs.ac.ir  :نشاني وبگاه   انساني و مطالعات فرهنگيعلوم پژوهشگاه 
از نيمسـال اول و در  ( نيمسـال  4با توجه به سياست تربيت محقق در پژوهشگاه گذراندن دوره پژوهش ورزي در قالب  -2 .باشد يم يپژوهشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهاين  -1

 .الزامي است )كنار ساير واحدهاي درسي
  www.irandoc.ac.ir  :نشاني وبگاه  ايران اوري اطالعاتفن پژوهشگاه علوم و

 021-66494980: تلفن           1090خيابان انقالب اسالمي، چهارراه فلسطين، شماره : نشاني -2 .پژوهشگاه فاقد خوابگاه استاين  -1

  www.nigeb.ac.ir  :نشاني وبگاه  زيست فناوري پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و
نامه بـه پژوهشـكده بيوتكنولـوژي گيـاهي معرفـي       پذيرفته شدگان جهت انجام پايان 2407براي مجموعه  امتحاني  -2. پژوهشگاه امكان واگذاري خوابگاه به خواهران را دارداين  -1

 .هاي تحقيقاتي پژوهشگاه خواهد بود پروژهبر اساس نياز  2205نامه پذيرفته شدگان مجموعه امتحاني  انجام پايان -3. گردند مي

  www.merc.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ مشكين دشت كرج انرژي و پژوهشگاه مواد
 بـه سـايت  هاي تحقيقاتي و تسهيالت در نظر گرفته شـده بـه هنگـام انتخـاب رشـته       توانند جهت اطالعات از پروژه داوطلبان مي -2. باشد پژوهشگاه داراي امكانات خوابگاهي مي -1

    026-36201888: دورنگار     36280040-9: تلفن        . ، روبروي شهرداري)ره(بلوار امام خميني ،مشكين دشت ،كرج: نشاني -3 .مراجعه نمايند پژوهشگاه

  www.ari.ac.ir  :نشاني وبگاه  فضاهواپژوهشگاه 
   15بن بست  ،خيابان مهستان ،خيابان ايران زمين ،شهرك غربتهران، : نشاني -3. شود طريق مصاحبه انجام ميپذيرش دانشجو از  -2. باشد پژوهشگاه فاقد خوابگاه مياين  -1

            021-88366030: تلفن

   www.vaja.ir  :نشاني وبگاه  )وابسته به وزارت اطالعات(اطالعات دانشكده 
احـراز صـالحيت اسـتخدامي     -3. ايران، داشتن اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايرانتابعيت جمهوري اسالمي  -2. تدين به دين مبين اسالم -1

يـا   داوطلبان نبايد در استخدام و متعهـد بـه سـازمان    -5. برخورداري از سالمت رواني و جسمي به تشخيص مراجع پزشكي وزارت اطالعات -4. برابر ضوابط گزينش وزارت اطالعات
 31/6/1395سال تمـام تـا مـورخ     40حداكثر سن داوطلبان  -6. ترين مقام رسمي را ارائه نمايند هاي دولتي، بايستي موافقت عالي اي باشند و در صورت اشتغال در سازمان وزارتخانه

 .پردن تعهـد، خـدمت دوران سـربازي را در وزارت اطالعـات سـپري كننـد      توانند بـا سـ   پذيرفته شدگان دانشكده اطالعات در صورتيكه غيبت سربازي نداشته باشند مي -7. باشد مي
دانشكده اطالعات براي دانشـجويان مجـرد    -9. دانشجويان در طول دوره تحصيل از كمك هزينه تحصيلي برخوردار و پس از تحصيل، به استخدام وزارت اطالعات درخواهند آمد -8

در صورتي كه پذيرفته شدگان از تحصيل  -11. خواهد بود مناسبگيري از امكانات بسيار  ل در دانشكده اطالعات تمام وقت و با بهرهتحصي -10. نمايد واجد شرايط، خوابگاه تهيه مي
حصيلي مـورد تأييـد وزارت   الت نامه فارغ به دانشجويان پس از اتمام مدت تحصيل و انجام تعهدات، گواهي -12. و تحصيل را بپردازندانصراف دهند، بايد خسارت مالي ناشي از گزينش 

كليه داوطلباني كه در هنگام انتخاب رشته، مبادرت به انتخاب رشته مديريت اطالعات اين دانشكده را نموده باشند، پس از احراز كليه  -13. گردد علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء مي
در صورت به حدنصاب رسيدن تعداد پذيرفته شـدگان شـاغل در    -14. علمي دعوت خواهند شدشرايط و ضوابط اختصاصي مربوطه، از طريق اين دانشكده جهت شركت در مصاحبه 

داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص دانشكده اطالعات، به سايت وزارت اطالعات به نشاني  -15. هاي مجزا برگزار خواهد شد نهادهاي عضو جامعه اطالعاتي كشور، دوره
 .فوق مراجعه نمايند

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها شرايط و ضوابط دانشگاه( ها پيوست                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   85صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  1395سال  دكتريورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.osool.ac.ir  :نشاني وبگاه  الدين دانشكده غيرانتفاعي اصول

 .شـوند  پذيرفته شدگان طبـق مقـررات از وام تحصـيلي صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري برخـوردار مـي            -2 .كسب نمره قبولي در مصاحبه دانشكده -1
ـ دانشكده هيچگونـه امكانـات خوابگـاهي بـراي ارا     -4. ه نمايد را بگذرانندئكميته تحصيالت تكميلى به عنوان دروس جبرانى ارادانشجويان اين دوره موظفند هر درسى كه  -3 ه بـه  ئ

 د نـواب كاشـاني،  تهران، تجريش، خيابان شهيد دكتر باهنر، خيابان شهيد مقدسي، كـوي شـهي   :الدين سازمان مركزي دانشكده اصول )الف: محل تحصيل نشاني -5. دانشجويان ندارد
بزرگـراه عمـار ياسـر، خيابـان شـهيد      : قـم  مركـز  )ج   021-88934036-7 :تلفن .  21كوچه شهيد حميد فخاري، پالك  ،)عج(باالتر از ميدان ولي عصر: مركز تهران )ب  12 پالك

                                                                                                                                 0251-7773525: تلفن       .قدوسي، روبروي مركز خدمات حوزه علميه
  www.haeri.ac.ir  :نشاني وبگاه  اهللا حايري ـ ميبد آيتدانشگاه 

    035-32357505: تلفن       .جاده ميبد ـ ندوشن 3ميدان دفاع مقدس، كيلومتر ميبد، : نشاني -2. باشد پوشش خواهران در دانشگاه چادر مي -1

  www.urmia.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه اروميه
ميليون ريـال  دو پرداخت ماهيانه ) ب. اولويت در تدريس )الف): يك نفر پذيرفته شده در هر رشته( امتيازات پذيرفته شدگان نهايي داراي برترين رتبه تك رقمي در آزمون كتبي -1

پـرديس   ،جاده سـرو  11كيلومتر  ،اروميه: نشاني -2   .تاپ تامين هزينه يك دستگاه لپ) د. تغذيه رايگان طي سنوات تحصيلي مجاز ه خوابگاه وئارا) ج. در طي سنوات تحصيلي مجاز
 044-32752842: دورنگار  32752740-4:  تلفن     57561-51818: كدپستي  .نازلو

  www.ui.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه اصفهان
 -2 .شـوند  شوند و در صورت وجود ظرفيت ساير دانشجويان بـا اولويـت بنـدي اسـكان داده مـي      هاي دولتي اسكان داده مي االمكان در خوابگاه كليه دانشجويان واجد شرايط حتي -1

، ميهمان، انتقالي، بورسيه، مجازي، پرديس، )شبانه(به دانشجويان نوبت دوم  -3. باشد هاي مجاز تحصيلي مي وزارتي صرفاً در ترمحداكثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با دستورالعمل 
ايـن دانشـگاه فاقـد     -4 .گيـرد  در صورت وجود ظرفيت برابر با ضوابط خوابگاه تعلـق مـي  ) كيلومتر تا شهر اصفهان 100فاصله زير (هاي دولتي و بخش خصوصي و بومي  شاغل ارگان

 .گردد ه ميئتغذيه با يارانه دولتي صرفاً از روز شنبه تا چهارشنبه برابر با ضوابط و مقررات ارا ،در اين دانشگاه -5. باشد خوابگاه متأهلي مي
  www.alzahra.ac.ir  :نشاني وبگاه  )ويژه خواهران( ـ تهران) س(الزهرادانشگاه 

ـ داوطلبان گرامي جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص هزينه تحصـيل شـبانه    -2. باشد ترم مي 4خوابگاه براي مقطع دكتري روزانه   حداكثر ترم مجاز استفاده از -1 سـايت  وبه ب
 021-88044051-9: تلفن        .خيابان ونك ،ميدان ونك، تهران: نشاني -3 .دانشگاه مراجعه فرمايند

  www.isuw.ac.ir  :نشاني وبگاه  )ع(امام صادقدانشگاه 
دانشـجويان قبـولي    -2. سـت ا براي ورود بـه مرحلـه مصـاحبه تخصصـي الزامـي       شود، برگزار مي )ع(ه گواهي قبولي در آزمون معارف اسالمي كه از سوي دانشگاه امام صادق ئارا -1

شـده توسـط وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري بـراي         ي تحصيل را برابر مبالغ اعـالم  هزينهبايست  مي» اقتصاد نفت و گاز«و » المللي نفت و گاز مديريت قراردادهاي بين«هاي  دوره
. مراجعـه كنيـد  دانشـگاه  براي اطالعات بيشتر به وبگاه  -4. پذيرد ها صورت مي فقط از ميان خانم »مديريت آموزشي«رشته در پذيرش  -3. پرداخت كنند 95هاي دكتري سال  رشته

 ).ع(پرديس خواهران دانشگاه امام صادق ، خيابان شهيد طاهرخاني، بلوار شهيد فرحزادي، )غرب(قدس شهرك : تهران: نشاني -5
  www.ilam.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه ايالم

مرخصـي تحصـيلي و مهمـان در     -3 .باشـد  متĤهلي مياين دانشگاه فاقد خوابگاه  -2 .ه امكانات خوابگاهي به دانشجويان نوبت دوم نداردئگونه تعهدي در قبال اراچاين دانشگاه هي -1
     0843-2220015: تلفن     516-69315 :ستيپ ندوقص      .خيابان پژوهش ،ايالم -4. نيمسال اول اول ممنوع است

  www.bonabu.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه بناب
اسـتان  : نشـاني  -3 .مراجعـه فرماييـد   وبسـايت دانشـگاه   براي اطالعات بيشتر به -2. ژه اعطا خواهد كرد هزينه ويكمك  20دانشگاه بناب به قبولي دكتري با رتبه قبولي كمتر از  -1

   041-37721066 :فاكس       37724829-37721066 :تلفن        .تبريز ـجنب پليس راه بناب  ،انتهاي بزرگراه واليت ،بناب ،آذربايجان شرقي
  www.basu.ac.ir  :نشاني وبگاه  بوعلي سينا ـ همداندانشگاه 

  6517838695: كدپستي      .روشن همدان، چهارباغ شهيد مصطفي احمدي
   www.birjand.ac.ir  :نشاني وبگاه  بيرجنددانشگاه 

هـاي بخـش    توانند بـا پرداخـت اجـاره بهـا، از خوابگـاه      شده ميدانشجويان پذيرفته  -2. باشد ه به دانشجويان جديدالورود ميئاين دانشگاه فاقد هرگونه ظرفيت خوابگاهي براي ارا -1
 .ها و شرط معدل خواهد بود واگذاري خوابگاه در سنوات بعدي تحصيل دانشجويان روزانه، بر اساس ظرفيت خوابگاه -3. تحت نظارت دانشگاه استفاده نمايند) خودگردان( خصوصي

  www.ikiu.ac.ir  :نشاني وبگاه  قزوينـ  )ره(المللي امام خميني  بيندانشگاه 
 .مراجعه نمايندبه نشاني فوق دانشگاه  وبگاهبراي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به  داوطلبان

  www.pnu.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه پيام نور
  .نبش كوي بهارستان ،خيابان شاهد ،ابتداي ضلع غربي روگذر ابوريحان ،خيابان آزادي ،تبريز: نشاني )استان آذربايجان شرقي ـ مركز تبريز

  0411-4772872 :دورنگار     4780027 :تلفن
  .خيابان شهيدان شرقي ،خيابان خرم ،)دروازه تهران قديم( ميدان جمهوري اسالمي ،اصفهان: نشاني )استان اصفهان ـ مركز آران و بيدگل

  0311-3371119 :دورنگار    3370302 :تلفن
  0771-5561444 :دورنگار    5559486 :تلفن      1698 پالك  ،خيابان غدير ،بلوار شهيد چمران ،وشهرب: نشاني )استان بوشهر ـ مركز بوشهر

  .كوچه صفا ،كوچه شهناز ،خيابان حاج محمود نوريان ،خيابان ديباجي شمالي ،فرمانيه ،هرانت: نشاني )استان تهران ـ مركز تحصيالت تكميلي
  021-22808494: دورنگار       22295747: تلفن

  021-88940054 :دورنگار   88940054 :تلفن)  اداري( 2 ساختمان شماره ،نبش سپند ،الهي خيابان استاد نجات ،هرانت: نشاني )استان تهران ـ مركز تهران جنوب
  .خيابان ياران دوم ،خيابان شهيد پيروز شفيعي، )اوشان( مژدي لوار شهيدب ،اتوبان ارتش ،هرانت: نشاني )استان تهران ـ مركز تهران شمال

  021-22484834 :دورنگار     22484837 :تلفن
  )511داخلي ( 0511-8683001 :دورنگار    )618-512داخلي ( 8683900 :تلفن   .71معلم  ،آباد بلوار وكيل ،مشهد: نشاني )استان خراسان رضوي ـ مركز مشهد

  024-33443895 :دورنگار     33471217 :تلفن .   جنب درمانگاه روزبه ،ميدان رسل ،كوچه مشكي ،زنجان: نشاني )زنجان ـ مركز زنجاناستان 
  0711-6222244 :دورنگار     6222244 :تلفن    .خيابان پيام نور شهرك گلستان، بلوار عالمه دهخدا، ،شيراز: نشاني )استان فارس ـ مركز شيراز

  0253-7179160: دورنگار     7179159-162: تلفن         .بلوار تعاون ،متري عمار ياسر 75 ،بلوار پانزده خرداد ،قم: نشاني )قم ـ مركز قم استان
  0341-3353647 :دورنگار   3353647 :تلفن     .جنب دانشگاه شهيد باهنر، ميدان پژوهش ،)ره(بلوار امام خميني ،كرمان: نشاني )استان كرمان ـ مركز كرمان
   .ساختمان هيوا، خيابان سام و زال ،بين ميدان شهداي گمنام و ميدان حافظ، قشماستان هرمزگان، : نشاني )استان هرمزگان ـ واحد قشم

  0763 -5443089 :فكس 09381318265 :تلفن
 0352-7228110: دورنگار )107داخلي ( 7220011-14 :تلفن .نور شگاه پيامدان يدانم ،خاتمي ...ا بلوار آيت ،اردكان ،يزداستان : نشاني )استان يزد ـ مركز اردكان

  www.tabrizu.ac.ir  :نشاني وبگاه  تبريزدانشگاه 
 .مراجعه نمايندبه نشاني فوق دانشگاه  وبگاهبراي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به  داوطلبان

  www.kgut.ac.ir  :نشاني وبگاه  پيشرفته كرمانتحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري دانشگاه 
ميليون  40ميليون ريال، مبلغ  40برتر هر رشته در ازمون ورودي باشند، عالوه بر اعتبار پژوهشي عمومي دانشجويان به مبلغ  %10به كليه پذيرفته شدگان دوره دكتري كه جزء  -1

تخته  4هاي  خوابگاه براي دانشجويان روزانه در محل دانشگاه به صورت سوييت -2. ريال اعتبار پژوهشي اختصاصي پس از تصويب طرح پيشنهادي رساله دكتري تعلق خواهد گرفت
 .كيلومتري شهرستان كرمان 28 : نشاني -4. سايت دانشگاه دراطالعات بيشتر  -3. باشد با امكانات يخچال، اشپزخانه با كابينت و گاز براي هر سوييت مي

  www.srttu.edu  :نشاني وبگاه  تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهراندانشگاه 
در صورتيكه  -3. گيرد ترم خوابگاه تعلق مي 8هاي روزانه پس از بررسي و در صورت لزوم حداكثر تا  به دانشجويان دوره -2. گيرد تعلق نميهاي شبانه خوابگاه  به دانشجويان دوره -1

 .خواهد شددانشجو شهريه دريافت  از  شبانه  نامه نظام ترم باشد مطابق آيين 8طول تحصيل بيش از 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها شرايط و ضوابط دانشگاه( ها پيوست                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   86صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  1395سال  دكتريورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.modares.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ تهران مدرستربيت دانشگاه 

بـه دانشـجويان رتبـه اول    ) 1-1: گـردد  اي به شرح زير پرداخت مـي  هديه) دانشگاه در آنها پذيرش دانشجو دارند 3هايي كه حداقل  در رشته(دوره روزانه  به دانشجويان رتبه برتر -1
ري دكتـ به دانشجويان رتبـه سـوم آزمـون    ) 1-3 .ميليون تومان 12: ري سازمان سنجشدكتبه دانشجويان رتبه دوم آزمون ) 1-2 .ميليون تومان 15: ي سازمان سنجشدكترآزمون 

. شـود  پرداخت مـي ميليون تومان هديه  12مبلغ ) دوره روزانه(هايي كه دو دانشگاه در آنها پذيرش دانشجو دارند، تنها به رتبه اول  در رشته) 1-4 .ميليون تومان 10: سازمان سنجش
هستند؛ مشـروط بـر آن كـه دانشـجو در مرحلـه مصـاحبه       ) برگزار شده از سوي سازمان سنجش(هاي دكتري تخصصي  هاي فوق، رتبه داوطلب در آزمون كتبي دوره رتبه -1 تبصره

هاي بعد و براساس پيشـرفت تحصـيلي دانشـجو در     يلي و الباقي در نيمساليك سوم مبلغ هديه در نيمسال اول تحص -2 تبصره. هاي يك تا سه را احراز نموده باشد دانشگاه نيز رتبه
براسـاس ضـوابط   ) كه حداقل سه دانشگاه در آن رشته پذيرش دانشجو داشته باشـند (روزانه  3تا  1هاي  دانشگاه تربيت مدرس به دانشجويان رتبه -2. شود طول تحصيل پرداخت مي

هـاي   ميليـون تومـان اعتبـار پژوهشـي بـراي حمايـت از رسـاله        7تـا   5/3مبلـغ    95دانشگاه تربيت مدرس در سـال   -3. صاص خواهد داداخت) گرانت(دانشگاه اعتبار ويژه پژوهشي 
صـورت گذرانـدن دروس   در (نامه استخدامي اعضاي هيات علمي  آيين 55ماده  6هاي روزانه، براساس تبصره  به كليه دانشجويان دوره -4. دانشجويان دوره روزانه در نظر گرفته است

توانـد امتيـازي بـراي     ايـن گـواهي عـالوه بـر اعطـاي دو پايـه اضـافي هنگـام جـذب، مـي          (گواهي صالحيت مدرسي اعطا خواهد شد  ،)مربوط و شركت در جلسه صالحيت مدرسي
هاي دكتري از فرصت  تمهيدات الزم را به منظور استفاده دانشجويان دورهدانشگاه  -5 .)ها محسوب گردد التحصيالن اين دانشگاه در جذب به عنوان هيات علمي در ساير دانشگاه فارغ

آزمـون   5تـا   1 هـاي  به رتبـه  -6. با توجه به شرايط و ضوابط موجود فراهم نموده و در اين راستا نهايت همكاري را به عمل خواهد آورد) بورس كوتاه مدت( مطالعاتي خارج از كشور
بـا توجـه بـه     -7. شـود  بط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امتياز بيشـتري بـراي سـكونت در خوابگـاه مجـردي داده مـي      هاي دكتري روزانه، طبق ضوا دوره

بـه طـور تـدريجي در     ان روزانـه محدوديت ظرفيت خوابگاه در پرديس مركزي، دانشكده كشاورزي و دانشكده منابع طبيعي نور، واگذاري خوابگاه به صورت مجردي فقط به دانشجوي
ضـمناً بـه    .باشـد  يهاي اول و دوم خواهد بود و مدت سكونت حداكثر تا پايان نيمسال هشتم در مقطع دكتري با پرداخت نقدي اجاره بهـا در ابتـداي هـر  نيمسـال مـ      طول نيمسال

هـاي نوبـت دوم    دانشگاه امكان تامين خوابگاه و امكانات رفـاهي بـراي دوره   -8 .گيرد ميخوابگاه تعلق ن) هاي وزارت علوم و بهداشت غير از بورسيه(دانشجويان روزانه شاغل و بورسيه 
صـرفاً براسـاس    ،واجد شرايط 95هاي متاهلي، به دانشجويان ورودي  با توجه به محدود بودن تعداد خوابگاه -9. گيرد اي تعلق نمي را ندارد و به دانشجويان مذكور تغذيه يارانه) شبانه(

 فناوري صرفاً به دانشجويان روزانه در روزهاي غيـر  تغذيه دانشجويي طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و -10. شد وديعه مسكن پرداخت خواهدضوابط وام 
ر تاميني از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت  علوم، پرداخت هرگونه وام بصورت محدود و براساس اعتبا -11. شود ه ميئتعطيل از شنبه تا چهارشنبه در سنوات مجاز تحصيلي ارا

ضروري است قبل از انتخاب رشته براي آگاهي از ميزان شـهريه بـه پورتـال معاونـت آموزشـي دانشـگاه مراجعـه        ) شبانه(داوطلبان دوره نوبت دوم  -12. باشد فناوري مي تحقيقات و
هـاي پژوهشـي اعضـاي هيـات علمـي       داوطلبان به منظور آگاهي از زمينـه  -13. باشد شي بوده و شامل خدمات رفاهي نميه خدمات آموزئدر ضمن اين شهريه صرفا بابت ارا. نمايند

 .           دانشگاه، به سايت دانشگاه مراجعه نمايند
  www.tafreshu.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه تفرش

     086-36227430: تلفن      .ابتداي جاده تهران ،تفرش: نشاني
  www.ut.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه تهران

 . در شهر تهران خواهد بود 1395ورودي سال دانشجويان هاي پرديس دانشگاهي البرز اين دانشگاه، صرفاً براي  محل تحصيل كدرشته
  www.ihu.ac.ir  :نشاني وبگاه  ) ع( حسين  امام جامع دانشگاه 

بايست موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل خود را از مركز عمليات معاونت نيروي انساني سپاه دريافت و در زمـان   رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي مي ياعضا -1
توانـايي و تعهـد انجـام تحقيقـات،      -2-1. داوطلبـان بسـيجي  ه گواهي مربوطـه در زمـان مصـاحبه بـراي     ئها و ارا عضويت فعال در بسيج دانشجويي دانشگاه -2. ه نمايندئمصاحبه ارا

رسـمي سـپاه و بسـيجيان فعـال      يها فقط از اعضـا  اي و مديريت سيستم هاي مطالعات منطقه پذيرش دانشجو در رشته -2-2 .متناسب با نياز سپاه) رساله(ها و پروژه پاياني  پژوهش
سپاه  -2-4. شدن در سير مراحل مصاحبه و گزينش پذيرفته -2-3. گيرد بورس انجام مي ان رسمي، بسيجيان فعال بورس و غيرها از ميان پاسدار داراي شرايط بورس و در ساير رشته

تـي دانشـگاه   هـاي نظـام تربي   شدگان عالوه بر نظام آموزشـي در برنامـه   كليه پذيرفته -3. بورس را ندارد شدگان بسيجي فعال غير گونه تعهدي مبني بر جذب و استخدام پذيرفته هيچ
جهت اطالع از جزييـات   -6. خوابگاه مجردي بر اساس اولويت به افراد واجد شرايط تعلق خواهد گرفت -5. ها بصورت تمام وقت خواهد بود تحصيل در دوره -4. حضور خواهند داشت

  .بورس به سايت دانشگاه مراجعه نمايند شرايط و ضوابط پذيرش دانشجوي بورس و غير
  www.hsu.ac.ir  :نشاني وبگاه  سبزواري ـ سبزوار حكيمدانشگاه 

   051-44012630-44012615 :تلفن.        توحيد شهر ،سبزوار ،خراسان رضوياستان : نشاني
  www.khu.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه خوارزمي ـ تهران

بـه دانشـجويان بورسـيه، نوبـت      -2. شود هاي برتر، خوابگاه واگذار مي است و با رعايت رتبه و اولويت رتبهظرفيت پذيرش خوابگاه در تهران و كرج براي دانشجويان روزانه محدود  -1
 .گيرد هاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نمي هاي پرديس و دانشجويان بومي استان ، دوره)شبانه(دوم 

  www.du.ac.ir  :نشاني وبگاه  دامغاندانشگاه 
      023-35220240-35220087 :تلفن       3671641167: كدپستي  .    ميدان دانشگاه ،دامغان: نشاني

  www.cmu.ac.ir  :نشاني وبگاه  دريانوردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه 
 .باشـد  است كه خوابگاه خواهران داخل مجتمع دانشگاهي مـي الزم به يادآوري  -2. ه خوابگاه مجردي به دانشجويان، در حد امكان مساعدت بعمل خواهد آوردئدر ارااين دانشگاه  -1
         054-35321025: دورنگار        35320020-3: تلفن         99717-56499: كدپستي      ). شهيد ريگي( چابهار، بلوار دانشگاه: نشاني -3

  www.razi.ac.ir  :نشاني وبگاه  رازي ـ كرمانشاهدانشگاه 
با توجه به محـدويت امكانـات خوابگـاهي بـه      -3. گيرد وجه خوابگاه تعلّق نمي چبه دانشجويان بورسيه، نوبت دوم و دوره پرديس، به هي -2. باشد دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي -1

صورت وجود فضاي مازاد بر نيـاز كـه پـس از     به دانشجويان بومي استان، تنها در -4. گردد شدگان روزانه، در طول سنوات مجاز تحصيلي بر اساس اولويت خوابگاه واگذار مي پذيرفته
براي اطالع از ميـزان شـهريه در    -6. هاي پرديس، در دانشگاه رازي است محل تحصيل دوره -5. شود، خوابگاه تعلّق خواهد گرفت غير بومي، مشخّص مياسكان نهايي واجدان شرايط 

كرمانشـاه،  : نشـاني  -8 .نخواهد شـد  آموختگي قيد ها و مدارك دانش ضمنا زمينه تخصصي رشته در گواهي -7. مراجعه نماييد وبسايت دانشگاههاي مختلف تحصيلي دانشگاه به  دوره
 .    طاق بستان، خيابان دانشگاه

  www.uoz.ac.ir  :نشاني وبگاه  زابلدانشگاه 
بايسـت   اسـت و مـي  دوره دكتري به صورت تمام وقت  -2. دكتري را هم دارد) شبانه(ه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم ئهاي روزانه امكان اسكان و ارا دانشگاه زابل عالوه بر دوره -1

هاي پـرديس   رشته -4. گردد هاي مرتبط در پايان هفته تشكيل مي ها و گرايش هاي پرديس خودگردان برنامه كالسي تمامي رشته رشتهدر  -3 .مي داشته باشندئدانشجويان حضور دا
هـاي پـرديس    رشتهدر  -5 .هاي روزانه و در طول هفته خواهد بود ان با دورهها در يك رشته يا گرايش خاص برنامه كالسي همزم خودگردان در صورت نرسيدن به حد نصاب ظرفيت

        98613-35856: كدپستي           .پرديس جديد دانشگاه ،جاده بنجار 3كيلومتر ، زابل: نشاني -6. گردد خودگردان مبلغ شهريه ثابت هر نيمسال در شروع هر ترم اخذ مي
 .دانشگاه زابل 2پرديس شماره  ،)ره(خيابان امام خميني ،ميدان جهاد، زابل :خودگردان پرديس      054-31232330-5: تلفن

  www.kazerunsfu.ac.ir  :نشاني وبگاه  فارسي ـ كازرون مانلسدانشگاه 
    071-42226051-2تلفن       .چهارراه ارشاد، اول خيابان طالقانيكازرون، : نشاني -2. اما امكان فراهم سازي خوابگاه وجود دارد  ،باشد ين دانشگاه فاقد خوابگاه دانشجويي ميا -1

  www.semnan.ac.ir  :نشاني وبگاه  اننسمدانشگاه 
. كند و از ارائه خوابگاه به دانشجويان شبانه و پرديس خودگردان معـذور اسـت   اين دانشگاه با توجه به محدوديت امكانات به دانشجويان روزانه فقط در سال اول خوابگاه واگذار مي -1
سـمنان،  : نشـاني  -3 .باشـد  مـي ) كيلومتري سـمنان  20(شهر  در مهدي هاي روانشناسي و مديريت آموزشي در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي هاي رشته محل تشكيل كالس -2

   023-33654330و  33654329و  33654327: تلفن مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه -4. دانشگاه سمنان 1جاده دامغان، روبروي پارك سوكان، پرديس شماره  5كيلومتر 
  www.usb.ac.ir  :نشاني وبگاه  زاهدانـ  بلوچستان سيستان ودانشگاه 

 .دوبسايت دانشگاه مراجعه نماين بيشتر بهاز شرايط و ضوابط واگذاري خوابگاه و كسب اطالعات  داوطلبان جهت كسب اطالع
  www.shahed.ac.ir  :نشاني وبگاه  شاهددانشگاه 

 ياسـالم  يجمهور نظام ه،يفق تيبه وال يالتزام عمل اعتقاد و -2 .به احكام يالتزام عمل به دين مبين اسالم واعتقاد  -1 :دانشگاه شاهد دانشجو در رشيپذ يضوابط اختصاص و طيشرا
 كامـل بـه ضـوابط و    يبنديپا -5 .ثرؤم يفريك تيمحكوم قهنداشتن ساب -4 .يرقانونيغ يها گروه ها و سازمان احزاب و از يهوادار ،يالتيتشك يعدم وابستگ -3 .يقانون اساس و رانيا

 دوره و انيمتقاضـ  يعمـوم  يهـا  تيخصوص صـالح  است در يهيبد * .است رشيپذ ياساس طيشرا خواهران از يبرا )چادر( به حجاب برتر يالتزام عمل ود اعتقا -6 .مقررات دانشگاه
ايـن گـروه از    .دانشـجويان نوبـت دوم نـدارد   خصوص تامين خوابگـاه بـراي    دانشگاه تعهدي در -7 .گرفت خواهدصورت دانشگاه  نشيهسته گز يسو الزم از ياحراز موارد فوق بررس

 حـرم مطهـر    قم، روبرويـ   تهران، ابتداي آزادراه تهران: نشاني -8. خوابگاه استفاده نمايند از توانند با قيمت تمام شده مي صورت وجود ظرفيت مازاد خوابگاهي و در دانشجويان صرفاً
 .)ره(امام خميني  حضرت

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها شرايط و ضوابط دانشگاه( ها پيوست                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   87صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  1395سال  دكتريورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.sku.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه شهركرد

 -2. اختصاص خواهـد داد  يخوابگاه و امكانات رفاه ،نامه واگذاري خوابگاه دانشگاه شهركرد دوره روزانه طبق شيوه طيواجد شرا انيدانشجوتعداد محدودي از انشگاه صرفاً به اين د -1
ضمناً محل تحصـيل، پـرديس خـودگردان     -3. مراجعه نمايندبه نشاني فوق دانشگاه  وبگاههاي پرديس خودگردان براي كسب اطالع از ميزان شهريه و ساير ضوابط به  داوطلبان دوره

 .باشد دانشگاه مي
  www.uk.ac.ir  :نشاني وبگاه  د باهنر ـ كرمانيدانشگاه شه

آموختگان پـرديس دانشـگاهي، دانشـنامه     به دانش -2 .پرديس خودگردان همراه با مصاحبه علمي هستند و) شبانه(نوبت دوم هاي دانشگاه باهنر كرمان اعم از روزانه،  كليه رشته -1
مجـرب دانشـگاه شـهيد بـاهنر كرمـان انجـام        تدريس تمام دروس در پرديس دانشگاهي توسط اسـاتيد  -3. باهنر كرمان اعطاء خواهد شد رسمي پرديس دانشگاهي دانشپگاه شهيد

          www.pardis.fa.uk.ac.ir : پرديس وبگاه نشاني     034-32811002 :تلفن               . پذيرد مي
  www.sbu.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ تهران شتيد بهيدانشگاه شه

از  5175و  5174، 5173هـاي    داوطلبـاني كـه كـد رشـته محـل      -2 .باشـد  مياولويت استفاده از خوابگاه، با توجه به امكانات دانشگاه و بر حسب رتبه قبولي داوطلبان در آزمون  -1
بايسـت بـه پژوهشـكده غيرانتفـاعي علـوم       مـي يـابي تخصصـي   مجموعه علوم شناختي را انتخاب نمايند و داراي شرايط و ضوابط مربوط باشند، جهت مصاحبه و گذراندن مراحل ارز

 .ها پژوهشكده مذكور خواهد بود ضمناً محل تحصيل پذيرفته شدگان اين رشته محل. شناختي مراجعه نمايند
  www.scu.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ اهواز چمراند يدانشگاه شه

      061-33330010-19: تلفن.       گلستان ،اهواز: نشاني
  www.azaruniv.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ تبريزآذربايجان  مدنيد يدانشگاه شه

 .باشد مراغه مي ـ كيلومتري جاده تبريز 35محل اصلي دانشگاه  -2 .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي -1
  www.motahari.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ تهرانمطهري د يدانشگاه شه

 و اساسـي  قـانون  ايـران  اسالمي جمهوري نظام به عملي التزام -2 .اسالم مبين دين به اعتقاد -1 :شرايط اختصاصي) ب .دباش مي خوابگاه فاقد دانشگاهاين  :شرايط عمومي )الف
 بـراي  عمومي وظيفه قانون نظر از تحصيل ادامة براي قانوني منع نداشتن -5 .طلبگي و حوزوي گرايشات داشتن -4 .ذيصالح مراجع تشخيص به سوءپيشينه نداشتن -3 .فقيه واليت

 تـا  خـدمت  اتمـام  بر مبني مربوطه سازمان يا يگان شرط و قيد بدون تأييد صورت در باشند، مي مربوطه تعهدات يا وظيفه خدمت انجام حال در كه داوطلباني :تبصره. مرد داوطلبان
 مديريت مركز 3 سطح مدرك يا و مرتبط هاي رشته در تأييد مورد) ليسانس فوق( ارشد كارشناسي دانشنامه بودن دارا -6 .باشند آزمون در شركت داوطلب توانند مي 31/6/95 تاريخ
 ،)6 نمـره ( IELTS هـاي  آزمـون  از يكـي  در قبـولي  نمـره  حـداقل  داشـتن  -8 .31/6/95 تـاريخ  تا تحصيل از فراغت بر مبني گواهي هئارا با آخر ترم دانشجويان -7 .قم علميه حوزه

TOEFL )500 نمره(، TOLIMO )500 نمره (يا MCHE )سطح در فرانسه يا) 50 نمره DELF  ايـن  فاقـد  داوطلبـان  :تبصـره . باشد نگذشته آن اخذ تاريخ از سال 2 از بيش كه 
 ورود امتحانـات  در الزم حدنصـاب  كسب -9 .باشد مي فوق مدرك ارائه به منوط رساله عنوان تصويب دهند، ارائــــه را قبولي بر دال مدارك آموزشي مرحله انتهاي تا بايستي مدرك

 هاي تحصيلي اين دانشـگاه،  يك از رشته در صورت انتخاب و داشتن حدنصاب علمي در هر داوطلبان. )گزينش و علمي مصاحبه در موفقيت و تخصصي كتبي آزمون( دكتري دوره به
 ضـوابط  كامـل  رعايـت  و دكتـري  در دوره وقـت  تمـام  تحصيل بر مبني كتبي تعهد -10 .نمايند نام ثبت اختصاصي آزمون در شركت جهت دانشگاه اين گلستان سايت در است الزم

 .شـد  خواهـد  اعـالم  www.golestan.motahari.ac.ir :نشـاني  بـه  دانشـگاه  اطالع رسـاني  پايگاه در 95 سال براي دكتري مقطع ورودي مصاحبه و مكان زمان -11 .دانشگاه
نحـوه اختصـاص    -3 .آموزشـي  و پژوهشـي  سـوابق  ارزيابي و شفاهي مصاحبه بر مشتمل علمي مصاحبه: علمي مصاحبه -2 .تخصصي تشريحي كتبي آزمون -1 :آزمون مراحل) ج

 خواهـد  وقـت  تمام بصورت دكتري دوره در تحصيل -1 :مهم تذكرات )د .عمومي گزينش -4 .امتياز به هر يك از موارد فوق به تفصيل در پايگاه اينترنتي دانشگاه اعالم خواهد شد
  اداره سـوي  از وقـت  تمـام  تحصيل با موافقت يا و تحصيلي مأموريت حكم بايست مي نام ثبت هنگام آزمون در شده پذيرش دولتي هاي دستگاه و ها سازمان در رسمي شاغالن لذا بود،

 از بالفاصله است، نبوده آگهي در مندرج شرايط واجد داوطلب كه گردد مشخص دانشگاه در تحصيل و امتحانات برگزاري و نام ثبت از مرحله هر در چنانچه -2 .نمايند هئارا را مربوطه
 موسسات هاي بورسيه به اختصاص رشته هر در پذيرش ظرفيت از بخشي -3 .دش خواهد رفتار مقررات طبق و آمده عمله ب جلوگيري وي تحصيل ادامه و امتحان در شركت نام، ثبت
  موفقيت به منوط بورسيه داوطلبان پذيرش -4 .است ضروري مربوطه موسسه سوي از شدگان پذيرفته از گروه اين تحصيلي هزينه پذيرش شرط و قيد بدون اعالم است بديهي. دارد

 شـيخ  رسـايل ( فقـه  اصول -2). 4( ضريب) خيارات و بيع مكاسب( تخصصي  فقه -1 :خصوصي وحقوق فقه رشته علمي و مصاحبه آزمون مواد)  ه  .است آزمون مراحل در كليه
 تخصصـي  متـون  -7). 1( ضـريب  انگليسـي  تخصصـي  متون -6). 1( ضريب مدني دادرسي آيين -5). 2(ضريب  تجارت  حقوق -4 ).3(ضريب  مدني حقوق -3). 4(ضريب ) انصاري
رسـائل  (اصـول فقـه    -2). 4(ضـريب  )) بخش جزايـي (المنهاج  مباني تكملة(فقه تخصصي  -1 :جزا حقوق و فقه رشته علمي و مصاحبه آزمون مواد) و ).1( ضريب عصري عربي

متون تخصصـي انگليسـي ضـريب     -6). 1(آئين دادرسي كيفري ضريب  -5). 3(حقوق جزاي اختصاصي ضريب  -4). 3(حقوق جزاي عمومي ضريب  -3). 4(ضريب )) شيخ انصاري(
اوائـل المقـاالت    ـالمواقف قسـم الهيـات     المحصل و شرح تلخيص(كالم اسالمي  -1 :كالم رشته علمي و مصاحبه آزمون مواد) ز ).1(متون تخصصي عربي عصري ضريب  -7). 1(

مـذاهب االسـالميين   (تـاريخ كـالم    -3). 3(ضريب )) 1مشهد (و شواهد الربوبيه ) 5و  4نمط (شرح اشارات (فلسفه اسالمي  -2). 4(ضريب )) اللوامع االلهيه فاضل مقداد ـشيخ مفيد  
  .بهارستان ميدان تهران، :نشاني) ح ).1(ضريب ) رة المعارف اسالميئدر حد دا(زبان انگليسي  -5). 2(فلسفه دين ضريب  -4). 3(ضريب )) عبدالرحمن بدوي(

 021-33566166-9 :تلفن
  www.shirazu.ac.ir  :نشاني وبگاه  شيرازدانشگاه 

دانشجوي پسر در خوابگاه دولتي ظرفيت خوابگاهي دارد، كه بر اساس اولويـت   200دانشجوي دختر و  200محدوديت خوابگاهي، دانشگاه شيراز حداكثر براي پذيرش با توجه به  -1
كيلـومتري در صـورت وجـود     100اطراف شيراز تا شعاع به دانشجويان روزانه ساكن  -3. اولويت واگذاري خوابگاه با دانشجويان داراي رتبه برتر آزمون خواهد بود -2. شود واگذار مي

گونه تعهـدي نسـبت بـه     دانشگاه شيراز هيچ -5. ندارد) شبانه(گونه امكانات و تعهدي براي اسكان كليه دانشجويان نوبت دوم  دانشگاه شيراز هيچ -4. شود ظرفيت، خوابگاه واگذار مي
گـرايش از  /تشكيل دوره براي هـر رشـته   -7. ياز به كسب اطالعات بيشتر در مورد خوابگاه به سايت دانشگاه شيراز مراجعه فرماييددر صورت ن -6. ه امكانات خوابگاه متاهلي نداردئارا

هـاي   تشكيل كـالس محل  -8 .)ظرفيت كمتر از سه نفر غير از رشته هايي با( باشد گرايش مي /دانشجو براي آن رشته 3 نام حداقل مشروط به ثبت پرديس خودگردان دانشگاه شيراز،
هاي پرديس خـودگردان توسـط اسـتادان     هاي دوره تدريس تمام دروس رشته -9. باشد هاي پرديس خودگردان در ساختمان پرديس خودگردان دانشگاه، واقع در شهر شيراز مي دوره

 . پذيرد مجرب دانشگاه شيراز انجام مي
  www.put.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه صنعت نفت

 -3. هـاي دولتـي   و در حـد دانشـگاه  ) سه وعـده (تغذيه در تمام ايام هفته  -2. ت مديره وزارت نفت و هيأت امناء دانشگاهأبرخورداري از كمك هزينه تحصيلي مطابق مصوبات هي -1
اولويـت   -6). براي مدت چهار سال و در حدود امكانات دانشگاه(و امكانات خوابگاهي  تسهيالت -5. تسهيالت بيمه خدمات درماني -4. التحرير ها و لوازم تأمين بخشي از هزينه كتاب

تحصيل در دانشگاه صنعت نفـت بـه صـورت     -7. هاي مصوب وزارت نفت نامه آميز تحصيالت، مطابق با مقررات و آيين هاي تابعه وزرات نفت، پس از پايان موفقيت استخدام در شركت
    .باشد م زمان با تحصيل ممنوع ميتمام وقت بوده و اشتغال ه
  www.uut.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه صنعتي اروميه

اروميـه،  : نشـاني  -2. دنشو هاي خودگردان خصوصي داخل شهر معرفي مي به خوابگاه يان متقاضيدانشجو ،گونه تعهدي در قبال خوابگاه نداشته و در صورت نياز دانشگاه هيچاين  -1
   044-33728180-81 :تلفن     57155419: صندوق پستي    5716617165 :كدپستي     . اول جاده بند

  www.aut.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه صنعتي اميركبير ـ تهران
 .نمايندمراجعه به نشاني فوق دانشگاه  وبگاهبراي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به  داوطلبان

  www.nit.ac.ir  :نشاني وبگاه  بابلدانشگاه صنعتي 
دانشـگاه   پايگاه اطالع رسانيبراي آشنايي با دانشگاه به  -3. باشد اولويت در دادن خوابگاه با دانشجويان روزانه خارج از استان مي -2. باشد دانشگاه داراي خوابگاه متاهلي نمياين  -1

 .باشد قابل دسترس مي  http://edu.nit.ac.ir :هاي مرتبط با تحصيالت تكميلي در سايت قوانين و اطالعيه -4. مراجعه گرددبه نشاني فوق 
  www.kntu.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ تهران خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي 

هـاي   ه شده در مورد رشته، گـرايش و زمينـه  ئكنند، بايستي با دقت به توضيحات ارا اعالم ميهاي خود  داوطلباني كه اين دانشگاه را به عنوان يكي از انتخاب -1 :ها دوره هيكل) الف
اعالم خواهد شد و زمينـه تخصصـي در هيچيـك از    ) بدون تعيين زمينه تخصصي(ها صرفا عنوان رشته  در كليه مدارك و گواهي. ه شده توجه نمايندئهاي ارا تخصصي كدرشته محل

 .توانند به بخش مـديريت تحصـيالت تكميلـي در صـفحه اصـلي سـايت دانشـگاه مراجعـه نماينـد          براي كسب اطالعات بيشتر عالقمندان مي -2. نخواهد شدها و مدارك قيد  گواهي
لويت تخصيص خوابگاه انجـام خواهـد   با توجه به كمبود امكانات خوابگاهي، دانشگاه تعهدي مبني بر تأمين خوابگاه براي همه دانشجويان روزانه ندارد و برحسب او :دوره روزانه) ب
هـاي   دانشجو شخصاً ضمن عقد قرارداد با دانشگاه ملزم بـه پرداخـت هزينـه    -2. باشد تغيير دوره از نوبت دوم به روزانه به هيچ وجه مجاز نمي -1 :)شبانه( دوره نوبت دوم) ج .شد

دانشـگاه   -4. شـود  هاي تحصيل مشمول هيچگونه تعهد مالي و در عين حال كـاهش يـا بخشـودگي نمـي     هزينه -3. باشد ت امناي دانشگاه ميأهاي مصوب هي تحصيل براساس تعرفه
  .هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه و ساير امكانات رفاهي براي دانشجويان دوره نوبت دوم نخواهد داشت

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها شرايط و ضوابط دانشگاه( ها پيوست                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   88صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  1395سال  دكتريورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.sut.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز

       .شهر جديد سهند ،تبريز: نشاني -2 .هاي نوبت دوم و پرديس خودگردان به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت محدوديت خوابگاه، براي دانشجويان دورهبا توجه به  -1
        041-33443801-9: تلفن

  www.shahroodut.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه صنعتي شاهرود
: نشاني -3. دانشگاه شاهرود مراجعه نماييد وبگاههاي مختلف تحصيلي به  براي اطالع از ميزان شهريه و نحوه پرداخت در دوره -2. گيرد خوابگاه تعلق ميبه كليه پذيرفته شدگان  -1

 023-32392204-9: تلفن                 3619995161 :كدپستي         316: صندوق پستي .    بلوار دانشگاه، ميدان هفت تير ،شاهرود
  www.sharif.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه صنعتي شريف ـ تهران

د، الزم است نسبت نموخواهند  مراجعهبه دانشگاه صنعتي شريف  ارزيابي تخصصيمرحله براي انجام هاي الزم  هاي مختلف با احراز حد نصاب هاي كدرشته داوطلباني كه از آزمون -1
 -2. اقدام نمايند ،به اطالع خواهد رسيد هاي مقرر از طريق وبگاه دانشگاه هايي كه در زمان تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شريف مطابق آگهيبه تكميل اطالعات خود در سامانه 

دعوت شده و در صورت قبولي و  هاي الزم را احراز نمايند جهت شركت در آزمون اختصاصي و مصاحبه علمي داوطلباني كه پس از مرحله بررسي پرونده علمي در دانشگاه حد نصاب
كليـه داوطلبـان دكتـري رشـته     : قابل توجه متقاضيان رشته رياضي -3. التحصيل خواهند شد طي مراحل تحصيلي دوره آموزشي و پژوهشي دكتري فقط با عنوان رشته مربوطه فارغ

آموختگـان ايـن پـرديس،     به دانـش  )الف: شرايط پرديس خودگردان -4. مراجعه نمايندوبگاه دانشگاه ، جهت دريافت اطالعات بيشتر به 1395رياضي دانشگاه صنعتي شريف در سال 
 1395-96هاي مختلف در سال تحصـيلي   اطالعات مربوط به مبالغ شهريه براي رشته )ب. جزيره كيش دانشگاه صنعتي شريف اعطاء خواهد شدـ   الملل دانشنامه رسمي پرديس بين

 021-66165042و  076-44421986 :تلفن   .باشد در دسترس عالقمندان مي www.kish.ac.irيا  www.kish.sharif.edu :گاهوبدر 
  www.sutech.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه صنعتي شيراز

 .نماييد مراجعهدانشگاه گاه وبهاي نوبت دوم و پرديس خودگردان به  براي اطالع از ميزان شهريه در دوره -2. باشد دانشگاه صنعتي شيراز فاقد خوابگاه متاهلي مي -1
  www.mut.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

عـدم   -3 .هاي سياسي غيرقـانوني و الحـادي   عدم سابقه عضويت و وابستگي به گروه -2 .به اصل واليت فقيه و قانون اساسياعتقاد به اسالم و التزام عملي  -1 :شرايط عمومي )الف
دانشـگاه   هاي قـانوني، دانشـجويان ايـن    با توجه به ممنوعيت -5 .تابعيت جمهوري اسالمي ايران براي داوطلب و خانواده وي -4 .سوءپيشينه كيفري و عدم معروفيت به فساد اخالقي

رتبه تك رقمي آزمون دكتـري   هاي دولتي با آموختگان رتبه اول مقطع كارشناسي ارشد از دانشگاه دانش -1 :امتيازات) ب. هاي سياسي و حزبي شركت نمايند فعاليت توانند در نمي
تواننـد   شدگان همانند ساير دانشجويان كشور مـي  پذيرفته -2. تخدام خواهند شداگر تحصيل خود را با موفقيت به پايان رسانند، در صورت دارا بودن شرايط گزينشي وزارت دفاع، اس

هاي ديگـر هيچگونـه منـع خـروج از كشـور بـراي داوطلبـان ايـن          همانند دانشگاه -1 :مالحظات) ج. نامه وزارت علوم استفاده نمايند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مطابق آيين
دانشگاه تعهدي براي تأمين خوابگاه نـدارد ولـي درصـورت     -3. با توجه به مقررات خاص دانشگاه، بانوان محترم دانشجو بايد پوشش برتر را رعايت نمايند -2 .دانشگاه نيز وجود ندارد

هـاي   شـود داوطلبـان خـواهر از ظرفيـت     ا توصيه ميلذ .و تعدادي از دانشجويان غيربومي برابر مقررات از امكانات خوابگاهي برخوردار خواهند شد) 1 ب(وجود امكانات مشموالن بند 
امكـان تغييـر شـيوه     -5 .پژوهش محور، انعقاد قرارداد رساله به منظور حمايت مالي از سوي محل كار دانشجويان شاغل الزامـي اسـت   هاي  در دوره -4. بومي دانشگاه استفاده نمايند

 .اطالعات بيشتر و مدارك مورد نياز مصاحبه به تارنماي دانشگاه مراجعه شودجهت كسب  -6. محور وجود ندارد هاي پژوهش آموزشي در دوره
  www.aut.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ تهران عالمه طباطباييدانشگاه 

 خوابگـاه بـراي دانشـجويان نوبـت دوم    دانشگاه عالمه طباطبايي فاقـد   -2. دانشجويان مقطع دكتري دوره روزانه در صورت وجود ظرفيت از اولويت خوابگاه برخوردار خواهند شد -1
هاي تهران و البرز، فقـط در صـورت وجـود     ي استان هاي تابعه به دانشجويان ساكن در شهرستان -4. دانشگاه عالمه طباطبايي فاقد خوابگاه متاهلي است -3. و پرديسي است )شبانه(

 021-44737510-19: تلفـن    1489684511 :كدپسـتي  .بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همـت  تهران سازمان مركزي، :نشاني -5. گردد ه ميئظرفيت مازاد، خوابگاه ارا
  021-88770012-19: تلفن    .نبش هفت پيكر ،خيابان نظامي گنجوي خيابان توانير، ،)عج(تهران، خيابان ولي عصر: پرديس تحصيالت تكميلي دانشگاه نشاني -6
 .شهريه دوره پرديس تحصيالت تكميلي و اطالعات بيشتر به وب سايت دانشگاه مراجعه نمايندداوطلبان براي اطالع از  -7

  www.iust.ac.ir  :نشاني وبگاه  صنعت ايران علم ودانشگاه 
ايـن دانشـگاه بـراي     -2. باشـند  مـي ) كه هزينه آن به عهـده دانشـجويان اسـت   (به تشخيص گروه آموزشي مربوط ) جبراني(نياز  پذيرفته شدگان موظف به گذراندن دروس پيش -1

همچنين اين دانشگاه  فاقد خوابگاه متاهلي براي دانشـجويان دوره روزانـه   . نمايد دانشجويان دختر دوره روزانه به تعداد محدود در صورت وجود امكانات خوابگاهي، خوابگاه واگذار مي
  :بـه سـايت  ) خـودگردان (بـراي اطـالع از شـهريه و تسـهيالت پـرديس دانشـگاهي        -2. باشـد  مـي ) شـبانه (بوده و فاقد هرگونـه خوابگـاه بـراي كليـه دانشـجويان دوره نوبـت دوم       

campus2.iust.ac.ir سايت تحصيالت تكميلي دانشگاه شانين -5. مراجعه شود : pga.iust.ac.ir  باشد مي. 
  www.apu.ac.ir  :نشاني وبگاه  علوم انتظامي اميندانشگاه 

، كـه در  امـين دانشگاه علـوم انتظـامي   سوي كاركنان شاغل رسمي در نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، داشتن شرايط اختصاصي اعالمي در دفترچه اختصاصي صادره از براي 
 .باشد اختيار آنان قرار گرفته است الزامي مي

  www.ujsas.ac.ir  :نشاني وبگاه  )دادگستري(خدمات اداري  علوم قضايي ودانشگاه 
هـاي يـك رقمـي آزمـون دكتـري، در صـورت        داوطلبان داراي رتبه -2. آزمون كتبي و مصاحبه علمي دانشگاه شركت نمايندبايست در  مي عالقمندان به تحصيل در اين دانشگاه -1

اين دانشگاه با هدف تأمين نيروي انساني متخصص و متعهـد مـورد نيـاز     -4. باشد انشگاه فاقد خوابگاه متأهلي ميد -3. پذيرش نهايي در اولويت واگذاري خوابگاه قرار خواهند داشت
هاي خود را در دو رشته حقوق جزا و جرم شناسي و حقوق خصوصي در صورت تمايل و داشتن شرايط ذيل بورسيه قوه قضائيه  درشتهقوه قضائيه، پذيرفته شدگان نهايي هر يك از ك

 داشـتن ) ج  31/6/95سـن تـا تـاريخ    سـال   30داشتن حـداكثر  ) ب. تدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام آن و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) الف :خواهد نمود
هاي حقوق، حقوق قضايي، علوم قضايي، فقه و مباني حقوق اسالمي، فقه و حقوق اسالمي، فقه و حقوق يا گـواهي پايـان سـطح     در يكي از رشته) پيوسته(دانشنامه معتبر كارشناسي 

سپردن تعهـد بـه ميـزان دو     )و. قوه قضائيه موفقيت در مصاحبه علمي و گزينش)  ه. داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد معتبر مشابه يا يكسان با رشته انتخابي دكتري )د. دو حوزوي
ضروري است داوطلبـان   )ح .جذب دستگاه قضايي خواهند شد را كسب نمايند براي تصدي منصب قضاء 17ها چنانچه حداقل معدل  التحصيالن اين رشته فارغ) ز. برابر مدت تحصيل

.  9پـالك   ،خيابـان خـارك   ،انقـالب نرسـيده بـه پـل كـالج      يابـان خ ،تهـران : نشـاني  -5 .مراجعه نماينـد جهت كسب اطالع دقيق از شرايط و ضوابط به پايگاه اطالع رساني دانشگاه 
   021-66707024-66707021: تلفن       1133913615: كدپستي

  www.ramin.ac.ir  :نشاني وبگاه  رامين ـ مالثاني اهوازمنابع طبيعي  كشاورزي وعلوم دانشگاه 
  .وجود داردخوابگاه مجردي با محدوديت امكانات خوابگاهي  -3 .باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي -2. كيلومتري شهر اهواز قرار دارد 35در اين دانشگاه  -1

       061-36522370 :تلفن
  www.sanru.ac.ir  :نشاني وبگاه  ساريمنابع طبيعي  علوم كشاورزي ودانشگاه 

 .هاي دوره پرديس به سايت پرديس دانشگاه مراجعه شود در خصوص ميزان شهريه -2. باشد ها مي ها و دوره اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي كليه رشته -1
  www.gau.ac.ir  :نشاني وبگاه  گرگانمنابع طبيعي  علوم كشاورزي ودانشگاه 

بـراي رشـته آبخيـزداري در ايـن دانشـگاه       -2. باشـد  اين دانشگاه براي كليه دانشجويان غيربومي داراي خوابگاه است و همچنين امكانات رفاهي براي كليه دانشجويان فراهم مـي  -1
 .داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه مراجعه نمايند -3 .كنند آبخيزداري رقابت ميگرايش آب و زمين وجود ندارد و همه داوطلبان در رشته علوم و مهندسي 

  www.kmsu.ac.ir  :نشاني وبگاه  فنون دريايي خرمشهر علوم ودانشگاه 
 ).ع(ابن ابيطالب بلوار علي ،خرمشهر: نشاني -3 .ردوجود داسلف غذاخوري در اين دانشگاه  -2. باشد ابگاه محدود ميوامكانات خدر اين دانشگاه  -1

  www.quran.ac.ir  :نشاني وبگاه  قمـ  امورخيريه سازمان اوقاف وـ وابسته به  علوم و معارف قرآن كريمدانشگاه 
.دفتر مركزي دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم ،روبروي مجتمع بزرگ الغدير ،بلوار عطاران ،قم: نشاني

  www.ur.ac.ir  :نشاني وبگاه  قمغيرانتفاعي اديان و مذاهب ـ دانشگاه 
           025-32802627: ردورنگا          )144-143-141-103 :هاي داخلي(   32802610: تلفن    . )ع(روبري مسجد امام صادق ،شهرك پرديسان ،قم: نشاني

  www.amiralmoemenin.ac.ir  :نشاني وبگاه  اهوازـ  )ع(منينؤاميرالمغيرانتفاعي دانشگاه 
.29پالك  ،جنب پل سلمان فارسي ،بلوار امام موسي صدر ،اهواز، امانيه: نشاني

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها شرايط و ضوابط دانشگاه( ها پيوست                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   89صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  1395سال  دكتريورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.bou.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ قم) ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه 

 -4. اشتغال به تحصـيل حـوزوي همزمـان بـا تحصـيل در دانشـگاه       -3 .موفقيت در مصاحبه علمي -2 .)سهسطح (هاي علميه  ه گواهي قبولي پايه دهم از مركز مديريت حوزهئارا -1
از پذيرفتـه شـدگان داراي شـرايط حـوزوي شـهريه اخـذ        -5. سپردن تعهد رسمي به دانشگاه مبني بر انجام خدمت به ميزان دو برابر مدت تحصيل در صـورت درخواسـت دانشـگاه   

 025-32136628 – 32136625 :تلفن      .دانشگاه انتهاي بلوار، پرديسان، قم: نشاني -7. نسبت به تأمين خوابگاه دانشجويان ندارد دانشگاه تعهدي -6. گردد نمي

  www.shomal.ac.ir  :نشاني وبگاه  شمال ـ آملغيرانتفاعي دانشگاه 
.دنمراجعه نماي وبسايت دانشگاه ر خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه بهداوطلبان جهت كسب اطالعات د

  www.shbu.ac.ir  :نشاني وبگاه  اصفهانـ شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 
مصـوب وزارت علـوم،    يها نامه نيمقررات و آئ هيدانشجو موظف است كل -2 .است يالزام انيدانشجو هيكل يشده برا نييو پوشش مناسب طبق ضوابط تع يشئونات اسالم تيرعا -1

صندوق  ييتوانند از وام دانشجو يم هيپرداخت شهر يبرا انيدانشجو -4. برخوردار خواهند بود يدانشجوئ مهيب ياياز مزا انيدانشجو -3. دينما تيو دانشگاه را رعا يو فناور قاتيتحق
دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشـگاه را مطـابق    صورت انصراف، در -5. ندياستفاده نما) صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه در(ي و فناور قاتيرفاه وزارت علوم، تحق
         81431-53784: يكد پست.    فرشته ابان، شهر بهارستان، بلوار بهشت، نبش خياصفهان: نشاني -6. ديپرداخت نما يو فناور قاتيتحق ضوابط وزارت علوم،

     6816767: دورنگار        6816760-6: تلفن

  www.edalat.ac.ir  :نشاني وبگاه  انـ تهر عدالتغيرانتفاعي دانشگاه 
           1915674771: كدپستي         .  10پالك  ،انتهاي خيابان گلفام ،فريقاآ بلوار ،تهران: نشاني -2 .باشد محل تحصيل تهران مي -1

  www.usc.ac.ir  :نشاني وبگاه  تهران ـ فرهنگ علم وغيرانتفاعي دانشگاه 
دانشـجويان ايـن دانشـگاه از مزايـاي وام      -2. باشـد  امكان تقسيط شهريه دانشجويان برابر مصوبات هيات امنا و هيات رئيسه دانشگاه فراهم مـي  -1 :ضوابط عموميشرايط و ) الف

در صـورت  ) هاي عادي ضروري و اضطراري واج و واموام ازد(الحسنه دانشجويان ايران  شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرض
 .باشـد  مندي از وام شهريه براي دانشـجويان فـراهم مـي    ها جهت اخذ تسهيالت شهريه با شرايط خاص، مذاكره و امكان بهره با تعدادي از بانك -3. تامين اعتبار برخوردار خواهند شد

  .هاي خصوصي معتبر و مورد تاييد خواهد داشت اما تالش خود را جهت اسكان دانشجويان در خوابگاه. ندارداين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه  -4
تكويني بـه منظـور پاسداشـت زحمـات و خـدمات زنـده يـاد دانشـمند جهـادگر دكتـر سـعيد            /علوم جانوري/پذيرش در رشته زيست شناسي -1: شرايط و ضوابط اختصاصي) ب

 .پـذيرد  نفـر صـورت مـي    7بـا ظرفيـت   ) بـدون اخـذ شـهريه   (شگاه و بـه صـورت دوره روزانـه    توسط پژوهشگاه رويان و با همكاري اين دانآشتياني بنيانگذار پژوهشگاه رويان  كاظمي
حل تحصيل خود را دانشگاه علم و فرهنگ انتخاب نماينـد  كه م) نفر اول داراي برترين نمره برابر اعالم سازمان سنجش(هاي دانشگاه  داوطلبان ممتاز آزمون دكتري ساير كدرشته -2

ضمناً نفرات دوم و سوم برترين نمـره از تخفيـف   ). شرايط احراز در فرآيند مصاحبه تخصصي اعالم خواهد شد(مند خواهند شد در صورت پذيرش نهايي از مزيت تحصيل رايگان بهره
دانشجويان دكتري به ازاء انتشار يا ارائه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، بر اسـاس نظـر    -3 .در شهريه برابر مقررات و ضوابط برخوردار خواهند بود

مشـروط بـه احـراز    آموختگان مقطع دكتري دانشگاه،  دانش -5. هاي پژوهشي از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد شوراي پژوهشي دانشگاه مستند به آيين نامه تشويق فعاليت
هاي علمي پژوهشـي و آموزشـي معرفـي خواهنـد      هاي جهاددانشگاهي برابر مقررات و ضوابط مربوط جهت همكاري در طرح هاي الزم و نياز واحدها، مؤسسات و پژوهشكده صالحيت

     44238171-5: تلفن     .كوچه بهار ،)پارك سابق( شيموغخيابان شهيد نرسيده به پل همت،  ،بلوار اشرفي اصفهاني ،فلكه دوم صادقيه ،تهران: نشاني -6. شد
 021-23562180: فن پژوهشگاهتل       www.royaninstitute.org :رساني پژوهشگاه رويان پايگاه اطالع نشاني -6     021-44214750: نمابر

  www.ustmb.ac.ir  :نشاني وبگاه  مازندران ـ بابلو فنون علوم غيرانتفاعي دانشگاه 
   011-32190118: دورنگار         32191205-9: تلفن       . 12مازندران، بابل، خيابان شيخ طبرسي، سرداران : نشاني

  www.qhu.ac.ir  :نشاني وبگاه  غيرانتفاعي قرآن و حديث ـ قمدانشگاه 
رعايـت   -3 .ه شده از سوي گـروه آموزشـي مربـوط   ئنياز و جبراني ارا گذراندن دروس پيش -2 .موفقيت در مصاحبة عمومي و علمي دانشگاه -1 :شرايط عمومي و اختصاصي) الف

 .هيـأت أمنـاي دانشـگاه   مطابق با نرخ مصـوب  ...) اعم از رفاهي، فرهنگي و (هاي خدمات جانبي آن  پرداخت شهرية دوره و هزينه -4 .هاي داخلي دانشگاه كامل ضوابط و دستورالعمل
دانشـجويان برتـر و ممتـاز در    : 2تبصره . گردد در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان، اعتبار تخصيص داده شده بين دانشجويان واجد شرايط توزيع مي: 1تبصره 

: 3تبصـره  . نامة مالي دانشگاه از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد ، طبق آيين...ن و ، پژوهشگران، فعاالن فرهنگي، طالب، حافظان قرآن، ايثارگرا)در طول سنوات مجاز(هرسال 
تعهد كتبـي   -6 .صالح مراجع ذيسوي احراز صالحيت عمومي از  -5. مراجعه نمايندوبسايت دانشگاه گرفته شده، به  هاي در نظر مندان براي دريافت اطالعات بيشتر از تخفيف عالقه

برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، امكانات كمـك آموزشـي مركـز رايانـه و آزمايشـگاه       :امكانات آموزشي، پژوهشي و رفاهي) ب .تمام وقت در دورة دكتريمبني بر تحصيل 
گانه براي خواهران و بـرادران، مركـز اطـالع    گيري از استادان مجرب دانشگاهي و حوزوي، كتابخانة تخصصي علوم حديث و علوم قرآني و تاريخ اسالم، تاالرهاي مطالعة جدا زبان، بهره

، سـالن اجتماعـات و   )طبـق ضـوابط و ظرفيـت دانشـگاه    (ويـژه خـواهران   ، خوابگاه خودگردان )رصدخانه و آسمان نما در شعبة تهران(رساني و اينترنت، مركز نجوم و ستاره شناسي 
هاي علمي و پژوهشيِ  ها و توانمندي از آنجا كه هدف از مصاحبه احراز صالحيت :د و منابع مصاحبة وروديموا )ج...). سالن بدنسازي و  ،استخر، سونا(غذاخوري، مجموعة ورزشي 

 -1 :نشاني دانشگاه و واحـدهاي تابعـه  ) د. دانشگاه قرار خواهد گرفت طالع رسانيگروه آموزشي مربوط به هر رشته، متعاقباً در پايگاه ا داوطلبان است، صرفاً محورهاي مورد نظر
شهرري، ضلع جنوبي حرم مطهـر حضـرت   : شعبة تهران -2*  025-37176561: تلفن   .بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، خيابان شهيد نظري ثابت، بعد از شهرك جهاد: ركز قمم

بايسـت داراي شـرايط و ضـوابط منـدرج در      اين دانشـگاه مـي  ) 2113 يناحتما هتشركد زا(مدرسي معارف اسالمي در رشته متقاضيان تحصيل   *  021-55902270: تلفن  .)ع(عبدالعظيم
 .همين دفترچه راهنما باشند  5 و 4 تاصفح» كبند «از » 2قسمت «

  www.mazaheb.ac.ir  :نشاني وبگاه  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه 
ادامـه   يبـرا  ينداشتن منع قانون -3 .هيفق تيو وال يقانون اساس ،ياسالم يبه اسالم، نظام جمهور يو التزام عمل يتقو -2 .رانيا ياسالم يجمهور تيتابع -1 :يعموم طيشرا) الف
مـذاهب   روانيـ و پ نياطـالع از اوضـاع و احـوال مسـلم     -5 .صـالح يمراجع ذ دييبر اساس تا يعموم تيدارا بودن صالح -4 .داوطلبان مرد يبرا فهياز لحاظ مقررات نظام وظ ليتحص
و  يمـدت زمـان خـدمت سـرباز    (سال  40داشتن حداكثر  -2. يتمام وقت در دوره دكتر ليتحصبر  يتعهد مبن -1 :ياختصاص طيشرا) ب .بيتقر هياز روح يدارو برخور ياسالم

به صورت تمام وقت خواهد بود و دانشـجو حـق اشـتغال در دوره     يدر دوره دكتر ليتحص -4. دانشگاه يدر آزمون شفاه تيموفق -3. )شود يافزوده م يحضور در جبهه به سقف سن
شـناخته شـوند از    يدانشگاه مذاهب اسـالم  هيبورس طيواجد شرا ليكه در طول تحص يكسان -6 .گردد يشدگان اخذ م رفتهياز پذ ليتحص نهيهز ازپنجاه درصد  -5 .را ندارد ليتحص

شـوند و از سـاير    دانشجويان ممتاز به ميزان موفقيتشان در طول تحصيل از پرداخت تمام يا بخشي از شهريه مطابق ضوابط دانشـگاه معـاف مـي    -7 .گردند يمعاف م هيپرداخت شهر
  .3 پالك، بان روانمهرخيا، خيابان فلسطين جنوبي ،تهران: نشاني -9. دانشگاه تعهدي در برابر تأمين خوابگاه نخواهد داشت -8. گردند تسهيالت دانشگاه برخوردار مي

   021-66465252 :تلفن

  www.mofidu.ac.ir  :نشاني وبگاه  مفيد ـ قمغيرانتفاعي دانشگاه 
تمـام  هاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين رعايت حجاب كامل اسالمي و پوشش چادر توسط خواهران در  نامه ون اخالقي و اسالمي و مقررات و آيينئرعايت ش -1

بـا دريافـت   (با توجه به ظرفيت موجود، امكان واگـذاري خوابگـاه   ) ن و خواهرانااعم از برادر(دانشگاه براي پذيرفته شدگان  -2 .ها و مراكز وابسته به دانشگاه مفيد الزامي است بخش
  .     ها طبق ضوابط مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود شهريه دوره -4. ها در تهران برگزار شود ممكن است برخي از كالس -3 .را دارد) هزينه تمام شده از دانشجو

  www.um.ac.ir  :نشاني وبگاه  فردوسي ـ مشهددانشگاه 
هـاي دو نفـره در مجموعـه پـرديس      اتـاق  )دانشجويان روزانه و واجد شـرايط  از(درصد  100سقف  درصد و تا 80به حداقل  -2. حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه الزامي است -1

ناهار به كليـه دانشـجويان و صـبحانه، نهـار و شـام بـه       : تغذيه -4 .گيرد تعلق ميتحصيلي بر اساس ضوابط صندوق رفاه به اكثر دانشجويان وام  -3. گردد واگذار مي ، خوابگاهدانشگاه
الملـل بـراي آگـاهي از ميـزان      داوطلبان دوره نوبت دوم و پـرديس بـين   -6. گردد ه ميئساير خدمات رفاهي بر اساس ضوابط صندوق رفاه ارا -5. گردد ه ميئبگاهي ارادانشجويان خوا

 .گيرند پوشش بيمه عمر و حوادث قرار مي تحت ،تمام دانشجويان بصورت رايگان -7 .مراجعه نماينددانشگاه الملل  شهريه تحصيلي به سايت مديريت آموزشي و پرديس بين

  www.qom.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه قم
پوشـش  مجـزا بـوده و   محيط آموزشـي خـواهران و بـرادران در ايـن دانشـگاه       -2. اين دانشگاه فاقد خوابگاه بوده و امكان واگذاري خوابگاه به هيچيك از پذيرفته شدگان را ندارد -1

 3716146611 :كدپستي              .بعد از شهرك قدس ،بلوار الغدير ،بلوار امين ،قم: نشاني -3. اسالمي چادر براي خواهران الزامي است

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )ها شرايط و ضوابط دانشگاه( ها پيوست                       1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   90صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  1395سال  دكتريورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.kashanu.ac.ir  :نشاني وبگاه  كاشاندانشگاه 

كيلـومتري دانشـگاه كاشـان     10تعيين شده است، واحد خواهران واقع در انتهاي خيابـان طالقـاني در فاصـله حـدود      »زن«هايي كه جنسيت پذيرش در آنها  محل تحصيل رشته -1
هـا   اهتواننـد از ايـن خوابگـ    با پرداخت اجاره بهاي تعيين شده توسط دانشگاه، ميواجد شرايط براي دانشجويان روزانه، خوابگاه به صورت محدود وجود دارد و دانشجويان  -2. باشد مي

تحـت نظـر   (خـارج از دانشـگاه    به صورت خودگردان در داخل دانشگاه و خوابگاه برادران به صورت خودگردان داخـل دانشـگاه و يـا اسـتيجاري     خوابگاه خواهران -3. استفاده نمايند
بـه دانشـجويان شـبانه خوابگـاه تعلـق       -5. واقـع شـده اسـت   ) خـواهران  حدوادر جوار (در انتهاي خيابان طالقاني خوابگاه واحد خواهران به صورت خودگردان  -4. باشد مي )دانشگاه

ـ تغذيه با نرخ صندوق رفاه دانشجويان صرفĤ براي دانشجويان روزانه در روزهاي غير تعطيل از شنبه تا چهارشنبه برابر ضوابط و مقررات ارا -6 .گيرد نمي دانشـجويان   -7. شـود  ه مـي ئ
 .توانند از تغذيه استفاده نمايند مي) يارانه% 50با لحاظ حدود (ام شده هزينه تم% 50شبانه با پرداخت حدود 

  www.uok.ac.ir  :نشاني وبگاه  كردستان ـ سنندجدانشگاه 
   087-33664600: تلفن              66177-15175: كدپستي               416: صندوق پستي           .سنندج، بلوار پاسداران: نشاني

  www.gu.ac.ir  :نشاني وبگاه  گلستان ـ گرگاندانشگاه 
     15759-49138: كدپستي      155 :صندوق پستي .    ، خيابان شهيد بهشتينگرگا: نشاني

  www.gonbad.ac.ir  :نشاني وبگاه  گنبددانشگاه 
 .مراجعه نمايندبه نشاني فوق دانشگاه  وبگاهداوطلبان براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به 

  www.guilan.ac.ir  :نشاني وبگاه  گيالن ـ رشتدانشگاه 
 .ددانشگاه مراجعه نماين به سايتتوانند  هاي تماس مي ها و تلفن دانشكده نشانيها،  وضعيت خوابگاهها،  داوطلبان جهت اطالع از شهريه دوره

  www.lu.ac.ir  :نشاني وبگاه  آباد ـ خرم لرستاندانشگاه 
خدمات سلف براي دانشجويان روزانه و شبانه براسـاس   -2 .نمايد نيمسال در حد امكان خوابگاه واگذار مي 8دانشگاه جهت دانشجويان مقطع دكتري تخصصي روزانه به مدت اين  -1

ـ قابـل ارا ) بـدون يارانـه دانشـجويي   (خدمات سلف بصورت آزاد براي دانشجويان دكتري پرديس خودگردان  -3. گردد ه ميئقوانين صندوق رفاه دانشجويان كل كشور ارا  .باشـد  ه مـي ئ
 066-33120104 :نمابر            33120097-33120106 :تلفن               .تهران ـجاده خرم آباد  5كيلومتر  ،آباد خرم: نشاني -4

  www.umz.ac.ir  :نشاني وبگاه  بابلسرـ مازندران دانشگاه 
 .باشد دانشجويي ميدانشگاه فاقد خوابگاه اين 

  www.uma.ac.ir  :نشاني وبگاه  اردبيلـ محقق اردبيلي دانشگاه 
خيابـان  اردبيـل، انتهـاي   : نشـاني  -2. گيـرد  تعلـق مـي  برابر مقررات خوابگاه دولتي تحصيلي نيمسال  4به مدت حداكثر ، )شبانه(و نوبت دوم  روزانه هاي تمام دانشجويان دورهه ب -1

 045-33512081-90: تلفن     .دانشگاه

  www.maragheh.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه مراغه
       041-37276068-37278001:  تلفن   .ميدان مادر ،اتوبان اميركبير ،مراغه: نشاني

  www.malayeru.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه مالير
اطالعـات الزم را كسـب   و مراجعـه  به نشـاني فـوق   دانشگاه  وبگاهتوانند به  مي... تغذيه و  خوابگاه، وام تحصيلي، :از امكانات رفاهي شامل مندي داوطلبين محترم در خصوص بهره -1

 081-33339841 :تلفن      65719-95863 :كدپستي        .مالير ـجاده اراك  4كيلومتر : نشاني -2 .ندنماي

  www.vru.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ رفسنجان) عج(عصر وليدانشگاه 
 034-34356700: دورنگار    31312188 :تلفن   .يزدـ  بهمن، ابتداي جاده رفسنجان 22ميدان  رفسنجان،: نشاني

  www.hormozgan.ac.ir  :نشاني وبگاه  هرمزگان ـ بندرعباسدانشگاه 
    3995 :صندوق پستي     .جاده ميناب 9 كيلومتربندرعباس، : نشاني

  www.tabriziau.ac.ir  :نشاني وبگاه  هنر اسالمي ـ تبريزدانشگاه 
    041-35419975: تلفن.      ميدان حكيم نظامي ،خيابان آزادي ،تبريز: نشاني -2 .باشد مي دانشگاه فاقد خوابگاهاين  -1

  www.aui.ac.ir  :نشاني وبگاه  هنر اصفهاندانشگاه 
 031-36249836-36249840 :تلفن     1744 :صندوق پستي.    اصفهان، خيابان حكيم نظامي، چهارراه خاقاني: نشاني -2. باشد فاقد هرگونه خوابگاه ميدانشگاه اين  -1

  www.art.ac.ir  :نشاني وبگاه  هنر تهراندانشگاه 
نوبـت  دانشگاه تعهدي براي اسكان دانشجويان روزانـه و   -3 .باشد هلي ميأدانشگاه فاقد خوابگاه مت -2. ه سرويس اياب و ذهاب تهران به كرج و بالعكس را نداردئدانشگاه امكان ارا -1

پرديس خودگردان دانشگاه هنر در شهر كـرج مسـتقر    -5 .باشند ونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شده ميئدانشجويان موظف به رعايت ش -4 .ندارد )شبانه(دوم 
 .است

  www.yt.ac.ir  :نشاني وبگاه  ياسوجگاه دانش
بـراي اطـالع از    -3. كنـد  بورس كمك هزينـه تحصـيلي اعطـا مـي     ،دانشگاه ياسوج به داوطلبين ممتاز -2. براي تخصيص خوابگاه، دانشجويان مقطع دكتري در اولويت قرار دارند -1

سـاختمان مركـزي    نشـاني  -5    074-33223177-33223193: تلفـن       .خيابان دانشـجو  ،ميدان معلم ،ياسوج: نشاني -4 .شرايط اعطاي بورس به وبگاه دانشگاه مراجعه نماييد
 .جنب سازمان بهزيستي استان ،خيابان پاسداران ،ياسوج: دانشگاه

  www.irost.ac.ir  :نشاني وبگاه  رانيا يصنعت و يعلم يها سازمان پژوهش
 تهـران، بزرگـراه آزادگـان   : نشـاني  -3. داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به سايت سـازمان مراجعـه نماينـد    -2. باشد ميبراي دانشجويان  يخوابگاهامكانات فاقد  سازماناين  -1
       021-56276631: تلفن    .راد ، احمدآباد مستوفي، خيابان انقالب، خيابان شهيد احساني)جنوب(

  www.iasbs.ac.ir  :نشاني وبگاه  صيالت تكميلي در علوم پايه زنجانمركز تح
 024-33155142: دورنگار     33151: تلفن     45137-66731 :كدپستي    45195-1159 :صندوق پستي        .انتهاي بلوار گاوازنگ ،زنجان: نشاني

  www.icrc.ac.ir  :نشاني وبگاه  مؤسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش ـ تهران
 .يربومي نخواهد داشـت فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي بوده و هيچگونه تعهدي در قبال تامين امكانات خوابگاهي و يا پرداخت كمك هزينه براي اسكان دانشجويان غ اين مؤسسه -1
 021-22944184: تلفن               .55آباد، خيابان وفامنش، نبش كوچه شمس، پالك  ميدان حسين تهران،: نشاني -2

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 )معدلفرم ( ها پيوست                                                   1395 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري رچه راهنماي انتخاب رشته دفت

  سومفصل   91صفحه   )فرم معدل(ها  پيوست

  شماره پروندهمحل درج 

            
              

  

  
  

  هاي فرم مخصوص معدل و تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دوره -2پيوست شماره 
  1395سال ) Ph.D(در آزمون ورودي دوره دكتري  كننده  شركتاي  كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه

  

  باسمه تعالي

                
  1395/     /              : تاريخ                

  .................................................: شماره                        
  

  ........................................ :به شماره شناسنامه ................................. :فرزند ..................................................... :نام خانوادگينام و : دانشجو :از

  ..................................... :در سال تحصيلي  ....................................................................... :ورودي رشته ...................... :متولد سال                    
  

      ................................................................................... مؤسسه آموزش عالي/ معاونت محترم آموزشي دانشگاه : به

  با سالم و احترام     
  آزمون ورودي دوره ....................................................................در رشته امتحاني خواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه     

  30/11/1394 اينجانب را تا تاريخ، ميانگين واحدهاي گذرانده ام نام و شركت نموده ثبت 1395سال  )D.Ph(دكتري  
  .جهت اعالم به سازمان سنجش آموزش كشور گواهي نماييد

   

  :نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو    
  

  1395/          /           :تاريخ تكميل فرم
  

  

   ...................................به شماره شناسنامه  .............................فرزند  ...................................................آقاي /شود كه خانم بدينوسيله تأييد مي

  بوده و ميانگين واحدهاي گذرانده  ....................................................................................انشجوي سال آخر رشته د 13       متولد سال  
  صحيح      اعشار                                                                                                                                            

   و بحروف                           20تا  0يا مؤسسه آموزش عالي، برمبناي  /دانشگاه در اين 30/11/1394ايشان تا تاريخ 
  

  .واحد درسي گذرانيده است               ضمناً نامبرده تا تاريخ فوق  . باشد مي                                                        
   

  

  معاون آموزشي                          
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي                                                                                                                                    

   
  

  :تذكرات
نـام و   ثبـت  1395سـال   )Ph.D(در آزمـون ورودي دوره دكتـري    كـه اي  دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفـه  -1

، اين فرم را در دو نسخه به حـوزه معاونـت آموزشـي    »الف«پرونده، در قسمت   ضمن درج كامل مشخصات خود و شمارهاند  شركت نموده
فرم اقـدام ننمـوده و معـدل خـود را در     بديهي است آن دسته از داوطلباني كه نسبت به دريافت اين . التحصيلي خود ارائه نمايد محل فارغ

شدگان نهايي قرار گيرند قبولي آنان لغـو و بـا آنـان مطـابق      در صورتي كه در رديف پذيرفته  ،وده باشندنامي، اشتباه درج نم تقاضانامه ثبت
  .ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد

آن را تكميـل، تأييـد و پـس از    » ب«ه از داوطلبان مذكور، قسمت ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شد دانشگاه -2
ر مهر و امضاي معاون آموزشي، آن را ثبت و يك نسخه از اين فرم را تحويل داوطلب و نسخه دوم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند، تا د

  . ن مدرك موجود بررسي و پاسخ الزم را ارائه نمايدصورت هرگونه استعالم در خصوص وضعيت معدل داوطلب، دانشگاه بتواند بر اساس اي
اي، الزم است پس از دريافت فرم تأييد شده آن را نزد خود نگه داشته تا در  دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه -3

شـوند،   التحصـيل مـي   نام در اين آزمـون فـارغ   تضمناً آن دسته از داوطلباني كه پس از ثب. صورت قبولي به مؤسسه محل قبولي ارائه نمايند
هرگونه اعـالم تغييـر   . نام بعمل خواهد آمد از آنان ثبت) ميانگين مندرج در اين فرم(التحصيلي آنها مالك نبوده و با همين معدل  معدل فارغ

 .معدل براي اين دسته از داوطلبان مغايرت محسوب شده و طبق ضوابط با آنان رفتار خواهد شد
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