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  فصل اول  1صفحه   كليات، شرايط و ضوابط

   تعالي  سمهاب
   مقدمه

 اميـد   اين با و 1396سال ) ركزمتم نيمه(» Ph.D«دوره دكتري  ورودي  آزمون  كننده در  شركت براي داوطلبان گراميالهي  توفيق  آرزوي  ضمن ، سالم با
 در  اسـالمي   انقـالب   وردهايتادسـ   تداوم بخـش  و اسالم ريمح از  حفاظت  براي  شايسته پاسداراني ،ايمان و علم سنگرهاي در بتوانند  شدگان پذيرفته  كه

   .دارد مي  معطوفراهنما   شما را به مندرجات اين دفترچه باشند، نظر  عالي  آموزش  سساتؤم و ها دانشگاه
تغييراتـي از طـرف معاونـت آموزشـي      ،در سايت سازمان) اين دفترچه(فايل دفترچه راهنماي انتخاب رشته  قرار گرفتناز آنجائيكه ممكن است پس از 

شـود بـه    وصـيه مـي  به اين سازمان اعالم گردد كه مالك عمل قرار خواهد گرفـت، لـذا بـه داوطلبـان ت     دانشجو پذيرنده هاي دانشگاهوزارت متبوع و يا 
مـالك عمـل   (شود توجه نموده و در ايـن راسـتا اقـدامات الزم را انجـام دهنـد       ها از طريق سايت سازمان اطالع رساني مي تغييراتي كه در قالب اطالعيه

. گردد مي منتشر سنجشنامه پيك  رسمي و از طريق سايت سازمان و هفته پذيرش دانشجو در آزمون براساس آخرين تغييراتي است كه بصورت اطالعيه
  .)كند گونه حقي براي داوطلبان ايجاد نمي هاي اعالم شده هيچ عدم اطالع از اطالعيه

  : گزينش  روش )الف
  :نتايج اوليه داوطلبان) 1

شده بـا توجـه بـه     حاصل از ميانگين وزني نمرات خام ترازنتايج اوليه به صورت چند برابر ظرفيت پذيرش در هر كدرشته امتحاني و براساس نمره كل 
و رتبـه آنـان بـا    ) 4با ضـريب  » استاندارد همتراز«و دروس اختصاصي  1، استعداد تحصيلي با ضريب 1زبان عمومي با ضريب (ضرايب دروس امتحاني 

  .توجه به سهميه و كدرشته امتحاني كه داوطلب در آزمون آن شركت نموده است، اعالم خواهد شد
مجلـس   18/12/94مصـوب  » ها و مراكز آمـوزش عـالي كشـور    هاي تحصيالت تكميلي در دانشگاه انشجو در دورهسنجش و پذيرش د«براساس قانون 

سنجش و پذيرش در مقطع دكتري ناپيوسـته، بـر   » هاي تحصيالت تكميلي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره«محترم شوراي اسالمي و مصوبات 
  . شود انجام مي» پژوهش محور«و » پژوهشي -آموزشي«: هاي حسب هر يك از شيوه

لغايـت روز   9/2/96روز شـنبه مـورخ   از  ،شـده در كارنامـه آنـان   كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ضرورت دارد با توجه به نتـايج درج   :1تبصره 
از مطالعـه دفترچـه    مراجعه نموده و پـس  www.sanjesh.org :به پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني 13/2/96چهارشنبه مورخ 

  .اقدام نمايد كدرشته محل 50نسبت به انتخاب ) 2دفترچه شماره (راهنماي انتخاب رشته 
هاي انتخابي و حدنصاب تعيين شـده توسـط    نمايند با توجه به نمره كل اكتسابي، كدرشته محل داوطلباني كه نسبت به انتخاب رشته اقدام مي: 2تبصره 

بديهي است فردي كه . معرفي خواهند شد) مرحله دوم آزمون( مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشيمرحله سسات و ساير ضوابط، براي ؤم
مصـاحبه و  شـود، بـراي مرحلـه     سسات تعيين مـي ؤمجاز به انتخاب رشته شده باشد در صورت عدم دارا بودن حدنصاب نمره الزم كه توسط م

  .عرفي نخواهد شدم) مرحله دوم آزمون( بررسي سوابق علمي و پژوهشي
هـا و   ، به منزله انصراف از پذيرش بوده و امكان آزمون كتبي يا مصاحبه مجدد در هيچ يك از دانشگاهبراي مصاحبهبديهي است عدم مراجعه : 3تبصره 

  .مؤسسات وجود نخواهد داشت
محل توسط داوطلبان در فرم انتخاب رشته اينترنتي انجام انتخاب كدرشته  مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشيشرط شركت در مراحل  :4تبصره 

به عبارت ديگر اگر داوطلبي حدنصاب كدرشته محلـي را كسـب نمـوده ولـي در زمـان      . باشد و كسب حدنصاب كدرشته محل مورد تقاضا مي
مصـاحبه و بررسـي   ت در مراحـل  مقرر اقدام به انتخاب رشته و درج آن كدرشته محل در فرم انتخاب رشته اينترنتي ننموده باشد، امكان شرك

 . براي وي ميسر نخواهد بود سوابق علمي و پژوهشي

  :پذيرش نهايي داوطلبان) 2
  :ي كه واجد شرايط ذيل باشنداز بين داوطلبان 1396هاي آزمون نيمه متمركز دكتري سال  گزينش نهايي در هر يك از كدرشته محل

  .اي تحصـيلي در زمـان مقـرر اقـدام نماينـد     هـ  نسـبت بـه انتخـاب كدرشـته محـل      -2. ندته شده باشبراساس اعالم نتايج اوليه مجاز به انتخاب رش -1
توسط سازمان آزمون  )مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي(براي مرحله دوم و هاي انتخابي دارا  محل  حدنصاب نمره علمي الزم را در كدرشته -3

 .در يك يا چند دانشگاه شركت نمايند) مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي(آزمون ه دوم در مرحل -4 .باشند معرفي شدهسنجش آموزش كشور 
و همچنـين   شـود را دارا باشـند   كه توسط دانشگاه مربوطه تعيـين مـي  ) مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي(آزمون حدنصاب نمره مرحله دوم  -5

  :گيرد بر اساس موارد ذيل انجام مي وهاي تحصيلي  محل كدرشته هاي عمومي و ظرفيت پذيرش در  نتيجه بررسي صالحيت
% 50و ) متمركـز  آزمـون كتبـي   (نمره علمـي  % 50بر اساس نمره كل حاصل از  است »آموزشي ـ پژوهشي «هايي كه شيوه پذيرش آنها  براي رشته )الف

  )ژوهشيمصاحبه و بررسي سوابق علمي و پ(آزمون نمره مرحله دوم 
نمـره مرحلـه دوم   % 70و ) متمركـز  آزمون كتبي (نمره آزمون علمي % 30بر اساس باشد  مي »پژوهش محور« ي كه شيوه پذيرش آنهاهاي براي رشته )ب

  )واره و طرح مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي(آزمون 
مجلـس   18/12/94مصـوب  » ها و مراكز آمـوزش عـالي كشـور    شگاههاي تحصيالت تكميلي در دان سنجش و پذيرش دانشجو در دوره«براساس قانون 

سنجش و پذيرش در مقطع دكتري ناپيوسـته، بـر   » هاي تحصيالت تكميلي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره«محترم شوراي اسالمي و مصوبات 
  :شود به شرح جدول زير انجام مي» پژوهش محور«و » آموزشي ـ پژوهشي«: هاي حسب هر يك از شيوه

اوري، پژوهشي و فّنيسوابق آموزش آزمون متمركز شيوه پذيرش  تهيه طرح واره  مصاحبه علمي و سنجش عملي 
  -   درصد 30  درصد 20  درصد 50  پژوهشي –آموزشي 

  درصد 20  درصد 30  درصد 20  درصد 30  پژوهش محور
ارديبهشـت مـاه بـراي مرحلـه     در اواخر اي  طي اطالعيهبندي كه در  مانبايست براساس دستورالعمل مربوطه و همچنين برنامه ز شده مي داوطلبان معرفي

هـاي   پس از مراجعه به سـايت دانشـگاه  مدارك و مستندات مورد نياز را تهيه و در زمان مقرر  ،گردد بررسي سوابق علمي و پژوهشي اعالم ميمصاحبه و 
از آزمـون تلقـي گرديـده و     سي سوابق علمـي و پژوهشـي، بـه منزلـه انصـراف     عدم شركت در مرحله برر. راجعه نمايندمربوطه و كسب اطالعات الزم م

  .حذف خواهد شدنهايي داوطلب غايب از گزينش 
  :نامه استعدادهاي درخشان امتياز متقاضيان آيين) 3

 مصـوبات مربـوط  و  18/4/1393مورخ  67272/21نامه شماره  توانند براساس آيين مي» Ph.D«داوطلبان واجد شرايط براي پذيرش در دوره دكتري 
  .اقدام نماينداوري وزارت علوم، تحقيقات و فنّشوراي هدايت استعدادهاي درخشان 
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  فصل اول  2صفحه   كليات، شرايط و ضوابط

  :»D.Ph«دكتري  مقطعدر  هاي آموزشي شيوه) ب
 تا شيوه ناي .باشد مينامه  روشي است كه محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان ،پژوهشي ـشيوه آموزشي   :پژوهشي ـشيوه آموزشي   -

  .گرفت مي صورت روش اين به فقط كشورعالي  آموزش سساتؤم و ها دانشگاه كليه در دانشجو پذيرش و بوده ايران در آموزشي شيوه تنها 1389 سال
. شـود  دوره دكتري تخصصي است كه با محوريت پژوهش و مشتمل بر اخذ واحدهاي آموزشي محدود و ارائه رساله برگزار مـي  :شيوه پژوهش محور -

طرح پژوهشي داراي كارفرماي مشخص كه برابر قرارداد، اجراي آن (برگزاري دوره دكتري پژوهش محور مشروط به داشتن طرح پژوهشي تقاضا محور 
كارفرمـاي  بـا  ) شـود  هاي نظارت بر آن توسط كارفرما تامين و نتيجه كار نيز تحويـل گرفتـه مـي    سسه واگذار و اعتبارات كامل آن به همراه هزينهؤبه م

سسـه واگـذار نمـوده و متعهـد بـه      ؤم/شخصيت حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي است كه طي يك قرارداد، انجام طرح پژوهشي را به دانشگاه(مشخص 
 . باشد مي) هاي انجام و نظارت بر اجراي موضوع قرارداد است مين كليه هزينهأت

باشد كه داراي طرح پژوهشي تقاضامحور اسـت و در زمـان انتخـاب     هايي از موسسات مي لهاي پژوهش محور رشته مح منظور از كدرشته محل :1تذكر
  .رشته عناوين آنها در اين دفترچه درج شده است

سسه ؤهاي پژوهش محور است كه در راستاي طرح پژوهشي تقاضامحور كه از طرف م واره، طرح اوليه رساله متقاضيان رشته محل منظور از طرح :2تذكر
  .شود پژوهشي، فناوري بصورت مكتوب ارائه مي ده است توسط داوطلب تهيه و تدوين و در زمان انجام مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي،اعالم ش
واره توسط داوطلبان از طريـق سـايت    هاي پژوهش محور به منظور تهيه طرح عنوان يا عناوين طرح پژوهشي مربوط به هر يك از كدرشته محل :3 تذكر

  .يرنده اعالم خواهد شدمؤسسات پذ
در موارد استثنايي افزايش طـول مـدت دوره بـا تشـخيص شـوراي تحصـيالت تكميلـي         .سال است 5 شيوه حداكثر دوطول مدت دوره در هر  :4 تذكر

  .شيوه ممنوع است دودانشگاه مجاز است و همچنين انتقال، تغيير رشته و مهمان در هر 
   :»D.Ph«دكتري مقررات آموزشي دوره ) ج

ها و  دانشگاه شرايط و ضوابط، امكانات و ميزان شهريهمقررات آموزشي، ساير شرايط و ضوابط دوره دكتري، داوطلبان جهت كسب اطالعات در خصوص 
و يـا  اوري نّ، تحقيقات و ف  به سايت اينترنتي وزارت علوم و پرديس خودگردان نوبت دوم، غيرانتفاعي، پيام نورهاي  در دوره مؤسسات آموزش عالي مجري

  .مراجعه نمايند پذيرنده دانشجو،ها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاههاي اطالع رساني  پايگاه
  :و ايثارگران سهميه رزمندگان) د
هيـأت   18/2/1368 مصوب  عالي  آموزش  مؤسسات ها و دانشگاه  به  بسيجي  داوطلب  جهادگران و  رزمندگان ورود  براي  ايجاد تسهيالت اساس قانون بر

و همچنين با توجه بـه تصـويب قـانون جـامع خـدمات       اسالمي  شورايمحترم   مجلس 11/9/1371 محترم وزيران و قانون اصالح قانون مذكور مصوب
نـام   بـت ثدفترچـه راهنمـاي    6و  5ها و تسهيالت مندرج در صفحات  متقاضي استفاده از سهميه» ب«و » الف«افراد مشمول بندهاي   ،رساني به ايثارگران

  صـاب يابـد كـه حـد ن    ظرفيت به رزمندگان و ايثارگران اختصاص مي%) 25(درصد و پنج بيست ، ها محل  رشته كد از  يك هر ر، د)شماره يكدفترچه (
 . باشد مي آزاد گزينشذيرفته شده در آخرين فرد پدر هر يك از مراحل آزمون، براي نمره % 70و ايثارگران % 80براي رزمندگان الزم  يعلم   نمره

  : انبيرم  سهميه)   ه

مجلس شوراي اسالمي،  29/1/89هاي تحصيالت تكميلي و تخصصي مصوب مورخ  براساس قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره
ي قطعي و يا رسمي آزمايشـي  به مربيان رسم) حداقل يك نفر در هر كدرشته محل(سهميه مازاد بر ظرفيت درج شده در اين دفترچه %) 10(ده درصد 
 ، به شرط كسب حداقل هشتاد درصـد )بجز مربيان دانشگاه آزاد اسالمي(سسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ؤها و م دانشگاه

  .يابد آزاد، اختصاص مي گزينشآخرين فرد پذيرفته شده در در هر يك از مراحل آزمون، براي نمره %) 80(
هـاي دانشـگاه    مربيان دانشگاه آزاد اسالمي كه واجد شرايط استفاده از سهميه مربيان و قانون برقراري عدالت آموزشي هستند دركدرشته محل: 1 تذكر

هـاي دانشـگاه آزاد اسـالمي از طـرف      توانند از سهميه مذكور استفاده كنند كه نحوه استفاده از آن در زمان انتخـاب كدرشـته محـل    آزاد مي
  .اطالع رساني شده است ي دانشگاه مذكوره مذكور در دفترچه راهنمادانشگا

نام، مربـي درج شـده اسـت الزم اسـت      داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه مربيان كه در كارنامه آنان بر اساس اطالعات مندرج در زمان ثبت :2تذكر 
براي تأييد بـه دانشـگاه   ) مرحله دوم آزمون(ابق علمي و پژوهشي آخرين حكم كارگزيني خود را در زمان مراجعه براي مصاحبه و بررسي سو

  . پذيرنده ارائه نمايند
   :اتباع خارجيپذيرش ) و

شـرايط عمـومي و   دارا بـودن  ، بايـد عـالوه بـر    1396 سـال  )متمركـز  نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري در كننده  شركتكليه اتباع غيرايراني 
بديهي است چنانچه  .وده باشندنام اينترنتي، عالمتگذاري نم ، بند مربوط را در تقاضانامه ثبت)1در دفترچه راهنماي شماره مندرج ( اختصاصي اين آزمون

را عالمتگـذاري ننمـوده باشـند،    نـام   ثبـت تقاضانامه  16نام بند  شدگان نهايي اين آزمون قرار گيرند، در زمان ثبت اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفته
نام اتباع خارجي، منـدرج در   تبايست داراي كليه شرايط و ضوابط ثب ننده در آزمون ميت كشركضمناً كليه اتباع غيرايراني  .آنان لغو خواهد شد پذيرش
  .باشند و در غير اينصورت پذيرش آنان لغو خواهد شد) 1شماره (نام و شركت در آزمون  دفترچه راهنماي ثبت 4و  3 صفحات

هاي روزانه موظف به پرداخت شهريه تحصيلي طبق مصـوبات هيـات امنـاي     كليه متقاضيان تحصيل پذيرفته شده دوره دكتري دورهت الزم به تأكيد اس
  .باشند هاي نوبت دوم مي شهريه دوره% 80هاي تحت پوشش وزارت علوم حداكثر تا  دانشگاه

 :آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه) ز
  حـاوي  اي  كارنامه  داوطلبان از  يك هر براي ،1396  سال )متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري  در  كننده شركت  داوطلبان  منظور آگاهي  به

 ازصادر شـده اسـت كـه منحصـرًا       تحصيلي  يها محل   كدرشته  منظور انتخاب  به سهميه در داوطلب  رتبه و  كل  ، نمره اكتسابي  ، نمرات نامي ثبت  اطالعات
 نـام ( و درج مشخصـات فـردي   يـا شـماره پرونـده    با وارد كردن شماره داوطلبي www.sanjesh.org :طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان به نشاني

هاي اعالمي در كارنامه منحصـراً   اند كه نمرات و رتبهرس ضمناً به اطالع مي .دباش قابل مشاهده مي) نام پدر و نام، شماره شناسنامه، سال تولد و خانوادگي 
  .باشد محل مي براي اطالع و راهنمايي داوطلبان براي انتخاب كدرشته

  :دباش ميذيل   شرح داوطلبان به از يك هر   آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه  اطالعات : كارنامه  مندرجات
  ينام ثبتمشخصات  )ز -1
شماره  داوطلب، شماره :شامل ترتيب به) آن از بعد احتمالي اصالحات و اينترنتي تقاضانامه مندرجات طبق( داوطلب نامي ثبت اتمشخص قسمت اين در

 »قطعي يا آزمايشي«رسمي  مربي ايثارگر، يا رزمنده سهميه ارگان كد نامي، ثبت سهميه تولد، سال شناسنامه، شماره جنس، نام، و خانوادگي نام پرونده،
 تقاضانامه در و اند بوده اوري يا دانشگاه آزاد اسالميفنّ و تحقيقات علوم، وزارت آزمايشي رسمي يا قطعي رسمي مربي كه داوطلباني از دسته آن يبرا(

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   كليات، شرايط و ضوابط

 دكتري يا ارشد كارشناسي مقطع معدل كارشناسي، مقطع عنوان دانشگاه مربي، معدل ،)اند نموده اقدام مربوط بند عالمتگذاري به نسبت اينترنتي نام ثبت
 رشته نام كارشناسي، مقطع تحصيلي رشته نام اي، حرفه دكتري يا ارشد كارشناسي مدرك اخذ سال و كارشناسي، ماه مدرك اخذ سال و ماه اي، حرفه

 كارشناسـي  مقطع در ليالتحصي فارغ مؤسسه يا دانشگاه نام كارشناسي، مقطع در التحصيلي فارغ مؤسسه دانشگاه يا نام ارشد، كارشناسي مقطع تحصيلي
 .است گرديده درج گذاشته، سازمان اين اختيار در داوطلب كه اطالعاتي براساس داوطلب، التحصيلي فارغ وضعيت و ارشد

  :خيلي مهم در رابطه با معدل اتتذكر* 
و يا اصالحات مورد درخواست داوطلـب بعـد    اعالم شده توسط داوطلب در تقاضانامه اينترنتي هاي درج در اين كارنامه، بر اساس معدلمن هاي معدل -1

 مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشـي مرحله  شركت درنام، به شرح ذيل در اين كارنامه درج شده است و الزم است داوطلبان به هنگام  از ثبت
محل قبولي خود ارائـه   مؤسسهدانشگاه يا به نامي،  قبولي اصل مدركي كه نشانگر اين معدل باشد را به همراه ساير مدارك ثبتصورت  و همچنين در

  .دشخواهد مطابق ضوابط و مقررات قانوني اقدام بديهي است در غير اينصورت . نمايند
و يـا اينكـه مطـابق    شـد  بااعالم شده در كارنامه، معدل واقعـي آنـان ن   هاي يا معدل پس از بررسي كارنامه نتايج اوليه در صورتي كه معدل داوطلبان -2

معدل خود اقدام  اصالحبه سايت سازمان مراجعه و طبق ضوابط نسبت به در زمان انتخاب رشته الزم است اند،  ذيل معدل خود را اعالم ننموده ضوابط
  .هاي مربوط به همراه داشته باشند در دانشگاه مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشيمرحله ه و مستندات مربوط به آن را در زمان دونم

، نسـبت بـه اصـالح معـدل خـود اقـدام       هاي كتبـي پـس از آن   و يا درخواست آن دسته از داوطلباني كه به هنگام پرينت كارت ورود به جلسه :1تبصره 
  .اند، همان معدل اصالح شده در اين كارنامه درج شده است نموده

التحصيل خواهند شد، ميانگين واحـدهاي گذرانيـده    فارغ 31/6/1396كه حداكثر تا تاريخ  ارشد  دانشجويان سال آخر دوره كارشناسيبراي : 2تبصره 
آخـرين  بايسـت   به اين دسته از داوطلبان در اطالعيه پرينت كارت، تأكيد شده بود كه مـي ( .درج شده است 30/11/1395شده اعالمي آنان تا تاريخ 

  ).نمايند  در هنگام پرينت كارت شركت در آزمون درج 30/11/95وضعيت معدل خود را تا تاريخ 
مقطـع   معـدل منحصراً باشند،  با توجه به اينكه اينگونه داوطلبان، فاقد معدل كارشناسي مي، پيوسته ارشد  التحصيالن دوره كارشناسي فارغبراي  :3تبصره 

  .اعالمي آنان درج شده است كارشناسي ارشد
شدگان عيناً اصل مدركي را كه در آن معدل مندرج در اين كارنامـه   پذيرفته نمايد كه به هنگام قبولي در اين آزمون، الزم است مجدداً يادآوري مي -3

در صورتي كه داوطلب معـدل خـود را بـه دليـل     (نمايند مؤسسه محل قبولي خود ارائه دانشگاه يا نامي به  را تأييد نمايد به همراه ساير مدارك ثبت
بديهي است در غير اينصورت به عنوان داوطلب داراي مغايرت معـدل شـناخته   ). ده باشداشتباه بودن، بعد از دريافت كارنامه نتايج اوليه اصالح نكر

  .خواهد شد با آنان رفتارمقررات ضوابط و شده و مطابق 
  اطالعات رشته امتحاني )ز -2

 . است شده  جدر )-33/33 و 100(ه فاصل درنمرات اكتسابي داوطلب  نام دروس امتحاني ودر اين رديف،  :نمرات اكتسابي -1رديف 

  يـك   چنـد درصـد از نمـره     داوطلب  كه  است  نشانگر آن  در هر درس  نمرات  و اين  گرديده  درج  درصدي  صورت هب  هر درس  خام  هاي نمره :1  تبصره
  بـدين  اسـتعداد تحصـيلي    رس، در د75  خام  نمره مثالً.  است  آورده  دسته غلط، ب  هاي پاسخ  منفي  از كسر نمرات  را پس ) درس  يك(  آزمون
) 75( فتاد و پنجهمذكور   در درس  داوطلب  خام  ، نمره شده  داده  هاي پاسخ از  حاصل  منفي و  مثبت  نمرات  از محاسبه  پس  كهخواهد بود   معني
   .است  شده

  منفـي  و  مثبـت   نمـرات   از محاسبه  پس  كه  است  آن  منزله  به،  است  شده  درج) 0( عدد صفر  درس  در يك  داوطلب  خام  كه نمره  در مواردي :2  تبصره
    .است  شده) 0( مذكور صفر  در درس  داوطلب  خام  ، نمره شده  داده  هاي پاسخ از  حاصل

   .دوش مي  درج »سفيد«  مذكور كلمه  درس  باشد، در مقابل  نداده  پاسخ  درس  يك  االتؤاز س  يك  هيچ  به  داوطلب  كه  مواردي در :3  تبصره

و   مثبـت   نمـرات   از محاسـبه   پـس   كه  است  آن  منزله  ، به گرديده  درج  عدد منفي  صورت هب  درس  در يك  داوطلب  خام  نمره  كه  در مواردي :4 تبصره
  .است  شده  مذكور منفي  در درس  داوطلب  خام  ، نمره شده  داده  هاي پاسخ از  حاصل  منفي

  .شود مي  درج در اين رديف، شماره داوطلب در رشته امتحاني :شماره داوطلب -2رديف 
 .شود مي  درجدر اين رديف، نام گروه آزمايشي كه داوطلب در آن شركت نموده است،  :نام گروه آزمايشي -3رديف 
 .  شود مي  درجكد رشته امتحاني داوطلب در اين رديف،  :كد رشته امتحاني -4رديف 

  . شود مي  درجدر اين رديف، نام رشته امتحاني داوطلب  :نام رشته امتحاني -5رديف 
  :مجاز به انتخاب رشتهوضعيت 

   .درج شده است» نيستيد«و براي داوطلبان غيرمجاز كلمه » باشيد مي«در ستون وضعيت مجاز   در اين قسمت براي داوطلبان مجاز به انتخاب رشته،
  :وضعيت علمي داوطلب

منـدرجات  هر يـك از  مفهوم  . است  شده  مشخص  جدول  اين در، نتيجه آزمون برگزار شده در سهميه و رشته امتحاني  بر اساسداوطلبان علمي  يتوضع
  :گردد به شرح زير اعالم مي مذكورجدول 

، اسـتعداد  1بـان عمـومي بـا ضـريب     ز(ضـرايب دروس امتحـاني   ميانگين وزني نمرات خام تراز شده با توجه بـه  از   است  عبارتنمره كل  : كل نمره -
  .)4و دروس اختصاصي با ضريب  1تحصيلي با ضريب 

  .گرديده استدرج  )كل  نمره  بر اساس(مربوط   سهميه و  امتحاني  رشته  كنندگان شركت   بين در  داوطلب  رتبهدر اين ستون،  : رتبه -
  .ه تفكيك سهميه و دوره پذيرش اعالم گرديده استدر اين ستون آخرين رتبه مجاز به انتخاب رشته ب :آخرين رتبه -

   :تحصيل  محل اينترنتي  انتخاب )ح 
 :گيرد مي  زير انجام  نكات  بر اساس  مختلف  آموزشي  هاي در گروه تحصيل  محل اينترنتيانتخاب 

  داده قـرار  www.sanjesh.org :به نشـاني  سازمان از طريق پايگاه اينترنتي اين منحصراً 9/2/96از روز شنبه   تحصيلي  هاي رشته انتخاب  فرم -1
و بر اساس وضعيت كارنامه خـود كـه مجـاز بـه      هاي تحصيلي آزمون انتخاب رشتهراهنماي  دفترچه  دقيق  مطالعه با  است  الزم  داوطلبانلذا  .شود مي

روزانـه،  (موجـود  هـاي   دوره از  عالقه مورد  يها محل  كدرشته انتخاب  به  نسبت، باشند ف تحصيلي ميهاي مختل هاي كداميك از دوره انتخاب كدرشته
ها و مؤسسات  دانشگاه و پيام نورآموزشي دانشگاه مراكز ، آموزش عالي مؤسساتها و  دانشگاهپرديس خودگردان و بورس اعزام به خارج ، نوبت دوم

  درج ،اينترنتـي  رشـته   انتخـاب   فـرم  در ، مندي عالقه  ترتيب به و اقدام در صورت وجود محل  كدرشته) پنجاه( 50 تا حداكثر )غيرانتفاعيغيردولتي ـ  
  .نمايند

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   كليات، شرايط و ضوابط

هـاي   در انتخاب رشته، در زمان نمايش عناوين رشـته  زايش دقتفمنظور اداوطلبان دقت نمايند با توجه به تنوع دوره تحصيلي و به  :تذكر خيلي مهم* 
هاي نوبت دوم به رنگ  ، دوره»مشكي«هاي روزانه به رنگ  هاي انتخاب شده دوره ها در سايت اينترنتي، كليه رشته درج كدرشته محل انتخابي پس از

هـا بـه رنـگ     هـاي مربـوط بـه پـرديس خـودگردان دانشـگاه       رشته ،»سبز«هاي غيرانتفاعي به رنگ  ، دوره»آبي«هاي پيام نور به رنگ  ، دوره»قرمز«
 .نمايش داده خواهد شد» اي قهوه«هاي مربوط به بورس اعزام به خارج به رنگ  تهو رش» نارنجي«

روز حداكثر تـا   9/2/96از روز شنبه ( شده  اعالم  زماني  برنامه  بر اساساز طريق سايت سازمان، اينترنتي خود را   رشته  فرم انتخاب بايد  داوطلب هر -2
بـه عنـوان رسـيد انتخـاب     ي قمـ ر 15 يكد پيگير ،صورت انجام صحيح انتخاب رشته يهي است دربد .تكميل نمايد )13/2/1396چهارشنبه مورخ 

 از الزم اسـت ( نگهـداري نمايـد   ورا يادداشت آن  دداوطلب باي و بودهگيرد كه نشانگر مراحل طي شده  مي طريق سايت در اختيار وي قرار ازرشته 
نشده باشند، انتخاب رشته آنان  رقمي 15كد پيگيري چه داوطلبان به هر دليل موفق به دريافت چنان ضمناً .)پرينت تهيه نمائيد فرم تكميل شده خود

   .يند انتخاب رشته براي اين دسته از داوطلبان انجام نشده استآو به عبارت ديگر فر نشدهدر سايت سازمان ثبت 
  فرم  تكميل  به  از اقدام  قبل  ،آزمون  اين در  كننده شركت)  التحصيالن و فارغ  ندانشجويا(  پزشكي  گروه هاي رشته در  تحصيلي  مدرك  دارنده  داوطلبان -3

  خود را مشـخص   وضعيت  پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  به  تعهد خدمت  لحاظ طرح از بايد  كه باشند  داشته  توجه اينترنتي  رشته  انتخاب
 . خواهد بود  داوطلب  شخص  عهده  به  آن  عواقب  در غير اينصورت. دباشن  نداشتهبراي ادامه تحصيل   و منعي

در  و  ) ....هاي دبيـري و   از قبيل رشته(باشد  مي... ي كه فرد متعهد به خدمت در وزارتخانه يا ارگان و يا هاي در رشته  تحصيلي  مدرك  دارنده  داوطلبان -4
خانـه و  وزارت  بـه   بايد از لحاظ تعهد خدمت  باشند كه  داشته  توجه ،اينترنتي  رشته  انتخاب  فرم  تكميل  به  از اقدام  قبل  د،ننموده باش شركتآزمون   اين

  .خواهد بود  داوطلب  شخص  عهده  به  آن  عواقب  اينصورت غير در  است  بديهي. نمايند  خود را مشخص  وضعيت يا ارگان مربوط
ي منعي براي شركت در آزمون نداشته و در صورت قبولي، ادامه تحصيل آنان در رشته مورد عالقـه بالمـانع   دانشجويان اخراجي آموزشي دوره دكتر -5

  .مند شوند آموزش رايگان بهره خواهد بود؛ مشروط بر اينكه صرفاً يك بار از تحصيالت
چنانچه داوطلبي پس از تكميل فرم انتخاب رشته  .آورند شود در تكميل اين فرم نهايت دقت را به عمل توصيه ميمجاز به انتخاب رشته به داوطلبان  -6

) 13/2/96(زمـان مقـرر انتخـاب رشـته     رقمي، تمايل به ويرايش فرم انتخاب رشته خود را داشته باشد، حـداكثر تـا پايـان     15و اخذ كد پيگيري 
ارسـالي در خصـوص    هاي بديهي است به درخواست .مايدتواند از طريق سايت اينترنتي سازمان، نسبت به ويرايش فرم انتخاب رشته خود اقدام ن مي

  .تغيير فرم انتخاب رشته، ترتيب اثر داده نخواهد شد
بايست پس از اعالم  هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي، مي آن دسته از داوطلبان عالقمند به انتخاب رشته: تذكر خيلي مهم* 

: به نشاني افت كارنامه، براي انتخاب رشته با كد دسترسي مندرج در كارنامه به سايت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالميو دري نتيجه اوليه آزمون
www.azmoon.org هـاي   بـراي رشـته  ) مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشـي (آزمون و مرحله دوم انتخاب رشته  .مراجعه نمايند

ها و مؤسسات  هاي دانشگاه بديهي است داوطلباني كه در يكي از رشته. پذيرد ريق دانشگاه مذكور انجام ميدانشگاه آزاد اسالمي بطور مجزا و از ط
  .نام و مشغول به تحصيل شوند توانند به دلخواه خود منحصراً در يكي از مؤسسات ثبت آموزش عالي و يا دانشگاه آزاد اسالمي پذيرفته شوند مي

  

  :ي تحصيليها انتخاب رشتهاينترنتي فرم  )ط
خصـوص معـدل دوره كارشناسـي و     اطالعـات اعـالم شـده در   ، حيط برنامه اينترنتي انتخـاب رشـته  به هنگام ورود به ممجاز به انتخاب رشته داوطلبان 

ا در كـه بنـد مربـوط ر    صـورتي  در( و سـهميه مربـي   كارشناسـي ارشـد  دوره كارشناسي و التحصيلي  يا فارغسسه محل تحصيل ؤكارشناسي ارشد، نام م
آنهـا اجـازه انتخـاب    به  ،مورد تأييد قرار گيرد مذكور توسط داوطلبكه اطالعات  صورتي ، درنمايند را مشاهده مي) تقاضانامه عالمتگذاري كرده باشند

يرت در سايت اقـدام  بايست نسبت به ويرايش و اصالح مورد يا موارد مغا داوطلب مي ،كه اين اطالعات مورد تأييد نباشد ، در صورتيشود رشته داده مي
 مرحلـه  هـر  در ، نمـوده   كتمـان عمداً يا سـهواً   را قيحقاي  داوطلب  كه شود  مشخص  زمان هربديهي است . وده و سپس وارد مرحله انتخاب رشته گرددنم

 ضـمناً در  .گـردد  اعتراضي از وي سلب مي حق هرگونه و شد خواهد  محروم بعد  سال  آزمون و  اين آزمون ازكه باشد،  ...) و   تحصيل  حين ، شدن پذيرفته( 
مصاحبه و بررسي سوابق علمي در مرحله  بايست مستندات مربوط را مي ايديك از موارد فوق اقدام نم كه داوطلب نسبت به اصالح يا ويرايش هر صورتي

  .دهدسسه آموزش عالي ذيربط ارائه ؤبه دانشگاه يا م ،و پژوهشي
باشـد،   قابل رؤيت مـي  اند دهزمان منحصراًً براي داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شنترنتي در پايگاه اينترنتي اين ساهاي تحصيلي اي فرم انتخاب رشته

  :روش ورود اطالعات دواز لذا داوطلبان الزم است براي ورود به سايت انتخاب رشته 
  .نام ثبتگيري پيكدو  شماره پرونده -1
  .ي انتخابي و تكميل فرم مذكور، اقدام نمايندها محل كدرشتهنسبت به ثبت  ،كد ملي وشماره پرونده، شماره داوطلب  -2
در زمان انتخاب رشـته اينترنتـي بـه آنـان      در حد امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان ،بيني گرديده سيستم انتخاب رشته كه تا حدودي، هوشمند پيش در

، لـذا الزم اسـت داوطلبـان ايـن     )محلي كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده باشـد  تهكدرشاعالم خطاي انتخاب : عنوان مثال  به( شود ه ميداتذكر د
سيسـتم   بديهي است چنانچه داوطلبي نسبت به رفع خطاهاي داده شده اقدام ننمايد، انتخاب رشته وي كامل نگرديده و. مورد را نيز در نظر داشته باشند

  .ددانخواهد انتخاب رشته  عنوان رسيد  هب ،يقمر 15 پيگيري كدبه اين داوطلب 
  :)مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي(دوم آزمون نكاتي راجع به مرحله ) ي
هاي دكتري چگونگي تشكيل پرونده متقاضيان، زمان و مكان برگزاري آزمون، نحوه مصاحبه علمـي يـا برگـزاري     مؤسسات مجري دورهها و  دانشگاه -1

  .به داوطلبان اعالم خواهند نمودو اين سازمان  خودالع رساني آزمون تخصصي را از طريق پايگاه اط
دانشگاه يا از طريق پايگاه اطالع رساني در صورت نياز و همچنين تشخيص مؤسسه مبني بر برگزاري آزمون تخصصي، مواد آزمون و ضرايب امتحاني  -2

  .مؤسسه به اطالع داوطلبان خواهد رسيد
شود و عدم مراجعه داوطلبـان در   در مؤسسه براي هر داوطلب صرفاً يك بار انجام مي) رسي سوابق علمي و پژوهشيمصاحبه و بر(آزمون مرحله دوم  -3

بـراي آن دسـته از    )مصاحبه و بررسي سـوابق علمـي و پژوهشـي   مرحله دوم ، به منزله انصراف آنان تلقي شده و برگزاري مجدد آزمون مرحله دوم
  . پذير نخواهد بود اند، امكان نمودهداوطلباني كه در اين مرحله شركت ن

   :مهمو نكات  اتتذكر) ك
در خصوص مراجعه به گردد  كيد ميأبه داوطلبان ت پذير نبوده، لذا امكان دكتريگرايش و انتقال دانشجويان در مقطع  نظر به اينكه تغيير رشته، تغيير -1

  .دقت الزم را بعمل آورند ،سوابق علمي و پژوهشيمصاحبه و بررسي مرحله انجام ها براي درخواست پذيرش و  دانشگاه
نمونه ي انتخابي خود را به ترتيب عالقه در فرم ها محل كد رشتههاي تحصيلي در اينترنت،  گردد قبل از اقدام به انتخاب رشته به داوطلبان توصيه مي -2

براي داوطلبان بـه هنگـام انتخـاب    ( ترعه تا در مدت زمان كوتاهاينترنتي اين سازمان مراج و سپس به پايگاهاين دفترچه درج  97صفحه مندرج در 
   .هاي تحصيلي خود اقدام نمايند شتهنسبت به تكميل فرم انتخاب رو خطاي كمتري ) رشته در اينترنت محدوديت زماني وجود دارد

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   كليات، شرايط و ضوابط

مـدرك تحصـيلي    دارنـدگان اوري، ، تحقيقات و فنّي وزارت علومعال ريزي آموزش دفتر برنامه 24/1/94مورخ  7414/21/2به استناد نامه شماره  -3
  .باشند زمون ورودي دوره دكتري نميبا توجه به محدوديت ظرفيت پذيرش در اين آزمون، مجاز به شركت مجدد در آ) Ph.D(دكتري تخصصي 

مصـاحبه و بررسـي   (آزمون ره مرحله دوم نم% 50و ) متمركز آزمون كتبي (نمره علمي % 50بر اساس نمره كل حاصل از  نظر به اينكه پذيرش نهايي -4
آزمـون  نمـره مرحلـه دوم   % 70و ) متمركز آزمون كتبي (نمره آزمون علمي % 30هاي پژوهش محور بر اساس  و براي رشته )سوابق علمي و پژوهشي

هاي تحصـيلي صـورت    محل  ههاي عمومي و ظرفيت پذيرش در كدرشت و همچنين نتيجه بررسي صالحيت) مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي(
را الزم حدنصاب كدرشته محل يا چند حداقل در يك ها و مؤسسات  بر اساس حدنصاب تعيين شده دانشگاهكه  يداوطلبان آن دسته ازلذا پذيرد،  مي

، الزم اسـت از طريـق   رنـد هـاي ذيـربط را دا   دانشگاه )سوابق علمي و پژوهشيو بررسي  مصاحبه(آزمون دوم مرحله دارا بوده و تمايل به شركت در 
 )هـزار  سيصـد و سـي  ( 000/330مبلغ  نسبت به واريز ،هاي عمومي براي انجام بررسي صالحيت 16/3/96لغايت  7/3/96ز تاريخ ا سايت سازمان

و سـپس نسـبت بـه تكميـل فـرم مشخصـات بررسـي         نمـوده  سـنجش آمـوزش كشـور اقـدام    ريال از طريق پرداخت الكترونيك در سايت سازمان 
گيـري مربـوط را   پياقدام و آن را از طريق سيستم اينترنتي به سازمان ارسـال و كـد    اطالع رساني اين سازمان سايت مندرج در هاي عمومي حيتصال

  .حل گزينش نهايي حذف خواهند شدامر از ،بديهي است داوطلباني كه در اين خصوص اقدام نكنند .دندريافت نماي
مجاز  ،)اعم از پذيرش شهريورماه يا مرحله تكميل ظرفيـت ( 1395سال » Ph.D«ايي آزمون ورودي دوره دكتري شدگان نه مطابق ضوابط، پذيرفته -5

  . اند نبوده 1396نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري سال  به ثبت
در آزمون ورودي دوره دكتـري  شركت  حق ،1396سال » Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري  دوره روزانهشدگان نهايي  مطابق ضوابط، پذيرفته -6

  .دقت الزم را بعمل آورندايستي در انتخاب رشته لذا ب داشت،نخواهند را  1397سال 
سقف سنوات  .باشند دانشجويان اخراجي، انصرافي، ترك تحصيل تا پايان خدمت دوره ضرورت مجاز به شركت در آزمون و تحصيل در دانشگاه نمي -7

وياني كه طي اين مدت موفق به اتمام تحصيل نشـوند، شـرايط ادامـه تحصـيل را از دسـت      جباشد و دانش سال مي 5حداكثر  ،دوره دكتريتحصيلي 
  .خواهند داد

ر صورت انصراف از تحصيل در دانشـگاه،  انشجويان مرد دمجاز به شركت در آزمون مجدد نيستند و ددر دوره دكتري دانشجويان شاغل به تحصيل  -8
 .راي رسيدگي به وضعيت مشموليت، خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايندچهار ماه فرصت دارند ب

ي سربازان در حال انجام خدمت، مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت دوره ضرورت نيستند و در صورت قبولي در دانشگاه و نداشتن غيبت، بـرا  -9
 .برخورداري از معافيت تحصيلي، از خدمت ترخيص خواهند شد

الن غايب به هيچ وجه حق شركت در اين آزمون را نداشته و در صورت شركت و قبولي، مجـوز تحصـيل بـراي آنـان صـادر نخواهـد شـد و        مشمو -10
  .باشند نام از آنها نمي ها نيز مجاز به ثبت دانشگاه

 ، نام ثبت(  از آزمون  اي باشد، در هر مرحله نمي  دفترچه  در اين  رجاز شرايط و ضوابط مند  واجد يكي يا  نموده  را كتمان  حقايق  ،داوطلب  شود كه  مشخص  هر موقع -11
  .خواهد شد  محروم...)  و  دانشگاه در  تحصيل  ، حين شدن ، پذيرفته در آزمون  شركت

 ها و مؤسسات آمـوزش عـالي،   ر دانشگاهد خودگردان  پرديس و نوبت دومهاي  دوره :روزانه شامل غير هاي هاي دوره محل رشتهكد نهايي شدگان از كليه پذيرفته -12
هاي مختلف  داوطلبان جهت اطالع از ميزان شهريه دوره. اخذ خواهد شدشهريه  ،يرانتفاعيغـ غيردولتي  آموزش عالي ها و مؤسسات  دانشگاه و نور يامدانشگاه پ

  .ها و مراكز آموزش عالي مورد نظر مراجعه نمايند دانشگاه رساني هاي اطالع پايگاهبه 
  : اعزام به خارج بورسهاي  رشتهو ضوابط شرايط ) ل

  هـاي  از كدرشـته   يـك  در هـر   شرايط خـاص   داراي  عالي  آموزش  يا مؤسسات ها و سازمانبورسيه  ها، وزارتخانه  اعزام به خارج، بورسيه بورس  متقاضيان
شماره (و دفترچه راهنماي انتخاب رشته  )1 شماره(نام  ثبت  راهنمايهاي  ترچهدف در  مندرج  اختصاصي و  عمومي شرايط  بر دارا بودن  عالوه بايد،  تحصيلي

 و يـا   سـازمان  يـا  و  وزارتخانـه   ضـوابط اختصاصـي  و  ، واجد شرايط مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشيمرحله   نمره  احراز حد نصابهمچنين  و) 2
  .نيز باشند  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  سسهؤو يا م  دهنده  بورس  ارگان

  :شرايط اختصاصي داوطلبان ويژه بورس خارج از كشور) ل-1
هاي كارشناسي ارشد پيوسته و  تراز شده و دوره 17و  15هاي دروس كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته به ترتيب  نمره) معدل(حداقل ميانگين  -1

حداكثر سن داوطلبان حسب موارد، با توجه به شـروط زيـر    :تبصره .سال 30ان در زمان تقاضا حداكثر سن داوطلب -2 .تراز شده 17اي  يا دكتري حرفه
و باالتر و فرزندان و همسـران آنـان، آزادگـان و فرزنـدان و همسـران      % 25فرزندان و همسران شهدا، جانبازان (ايثارگران  -2-1 .تواند افزايش يابد مي
  .سال 34عضو هيأت علمي واجد شرايط، حداكثر سن  )مي قطعي و يا رسمي آزمايشيرس(مربيان  -2-2 .سال 33حداكثر سن ) آنان

  :نحوه پذيرش بورس و اعزام) ل-2
انتخاب  -2 .به خارج و مجاز به انتخاب رشته بودن در دوره روزانه و بورس اعزام 1396سال ) متمركز نيمه(ره دكتري وت در آزمون ورودي دكشر -1

كسب حدنصـاب علمـي الزم در كدرشـته محـل انتخـابي و       -3. در صورت دارا بودن شرايط بورس خارج از كشورخارج  بهكدرشته محل بورس اعزام 
 -4. در كدرشته محل مربوط) سوابق علمي و پژوهشيبررسي مرحله مصاحبه و (به مرحله دوم آزمون معرفي شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور 

پـس از تاييـد شـوراي مركـزي بـورس،       -5 .به شـيوه آموزشـي ـ پژوهشـي     1صفحه  2بر اساس جدول بند كسب نمره قبولي در كدرشته محل مربوط 
 مؤسسه پذيرنده بورسيه، فرايند هيأت اجرايي جذب افراد پذيرفته شده را انجام داده و صورتجلسه هيأت اجرايي جذب و تعيين استاد ناظر را/ دانشگاه 

رشته گرايش و كشور مورد اعزام به تشخيص دانشگاه داراي سـهميه و همـاهنگي اداره كـل     -6 .نمايند عالم ميبه اداره كل بورس و اعزام دانشجويان ا
باشـد و نظـارت و تأييـد در اخـذ پـذيرش،       هاي بورس خارج ازكشور براساس سهميه هر دانشـگاه مـي   قبولي -7 .بورس و اعزام دانشجويان خواهد بود

نسبت بـه اخـذ حـد نصـاب      ، 31/6/1397پذيرفته شدگان اعزام بايستي حداكثر تا تاريخ  -8 .باشد سهميه ميوضعيت تحصيلي، بعهده دانشگاه داراي 
سپردن وثيقه به دانشگاه ياد شده، دريافت ويزا و  مورد تاييد دانشگاه داراي سهميه و اداره كل بورس و اعزام دانشجويان، نمره زبان، پذيرش از دانشگاه

حداقل كسب نمره زبان براي اعـزام   :تبصره .شود تلقي مي) كان لم يكن(قبولي فرد   بديهي است پس از اتمام زمان مذكور،. كنندساير موارد اعزام اقدام 
و يــا معــادل آن در  =60MSRTهــاي علـوم انســاني و هنـر    ، رشــته=MSRT 55 هـاي فنــي و مهندسـي، كشــاورزي و علــوم پايـه    داوطلبـان رشــته 

داوطلبان بايد توجه داشته باشند كه افزون بر نمره مذكور، در صـورتي كـه دانشـگاه    . تعيين شده است TOLIMO ،IELTS  ،TOEFL:هاي آزمون
 .نـد پذيرش دهنده، قبولي و كسب نمره آزمون زبان خاصي را مالك پذيرش خود قرار دهد، داوطلب موظف است آن شرط را تا قبل از اعزام برآورده ك

يكـي از اعضـاي هيـات علمـي دانشـگاه داراي       (استاد راهنماي خارج، موضوع رساله دكتري و استاد ناظر داخلـي   پذيرش از دانشگاه خارج، انتخاب -9
ميـزان   -10 .شود اداره كل بورس و اعزام دانشجويان انجام مي پس از تأييد دانشگاه داراي سهميه و با هماهنگي) سهميه مرتبط با تخصص پذيرفته شده

قانون اعزام دانشـجو بـه    3طبق قانون اصالح ماده  -11 .گردد تحصيل و براساس مصوبات شوراي مركزي بورس تعيين مي با توجه به كشور محل وثيقه
هاي كارشناسـي ارشـد بايـد تـا پايـان       دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره -12 .باشد خارج از كشور در شرايط مساوي اولويت با داوطلبان متأهل مي

عدم مراجعه داوطلبان واجد شرايط جهت تشكيل پرونده به اداره كل بورس و اعـزام   -13 .التحصيل شوند فارغ) 31/6/1396( جاريشهريور ماه سال 
 .باشد به منزله انصراف مي 1396دانشجويان تا پايان شهريور سال 
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 كليات، شرايط و ضوابط                                                                    1396سال  »Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري هاي تحصيلي  انتخاب رشته دفترچه راهنماي

  فصل اول  6صفحه   كليات، شرايط و ضوابط

  :ساير شرايط) ل-3
تواند بصـورت   ز كشور، در صورت تشخيص دانشگاه محل سهميه ميهاي اعزام به خارج ا سهميه -2 .امكان تبديل بورس خارج به داخل وجود ندارد -1

هـاي اجرايـي    اعزام داوطلبان يا مربيان آموزشي و پژوهشي واجد شرايط كه محل خدمت آتي آنـان در سـاير دسـتگاه    -3. دوره مشترك نيز اجرا گردد
هاي اجرايي، با مطمح نظر قـرار   نامه رسمي از ساير دستگاه ه موافقتها توسط دستگاه مربوط و ارائ هزينه% 100دولتي و غيردولتي است مشروط به تقبل 

و اطالعات و مـدارك مـورد   ) معدل(مسؤوليت هرگونه مغايرت در ميانگين دروس  -4 .قانون مديريت خدمات كشوري ميسر خواهد بود 61دادن ماده 
 طي فرايند بورس، حين تحصيل يا پس از پايان تحصيالت، پذيرش فـرد  اثبات تخلف، در هر يك از مراحل اعم ازنظر، متوجه متقاضي است و در صورت 

اعطاي بورس تحصيلي و مزاياي ناشي از آن صـرفاً امتيـاز اعطـايي از سـوي سـازمان امـور        -5 .هاي مترتب بر آن را بپردازد شود و بايد هزينه ابطال مي
انجام خدمت پس از اتمام تحصـيل، منـوط بـه رضـايت بخـش بـودن وضـعيت         -6 .دانشجويان است و در صورت وجود اعتبار قابل پرداخت خواهد بود

  .باشد تحصيلي و علمي و احراز شرايط مورد نياز دانشگاه محل تعهد به تشخيص آن دانشگاه مي
  :ها جديد برخي از دانشگاههاي  در رشتهنام و پذيرش  ثبت) ل-4

بـراي بـورس و اعـزام بـه خـارج از كشـور       هاي به شرح جدول ذيل اعالم پـذيرش   براي رشتهها در اين مقطع زماني  با توجه به اينكه برخي از دانشگاه
در صـورت  هـا   توانند جهت پذيرش در اين رشـته  مي) اند نام نموده و يا ننموده ثبت 96اعم از اينكه در آزمون دكتري سال (اند، لذا كليه متقاضيان  نموده

كـه در  هاي ذيـربط   هاي مندرج در پايگاه اطالع رساني دانشگاه بر اساس اطالعيهج در اين دفترچه راهنما دارا بودن شرايط و ضوابط بورس و اعزام مندر
هاي مجري عالوه بر مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي، از اين داوطلبـان آزمـون    دانشگاه. اقدام نمايندشود  منتشر مي 9/2/1396تاريخ 

  .د آوردكتبي بصورت اختصاصي بعمل خواهن
  التحصيالن كارشناسي ارشد آن،هاي مرتبط كه فارغرشته  نام دانشگاه پذيرنده  نام رشته  دوره  

  توانند در اين رشته شركت كنند مي

بورس 
اعزام به 
  خارج

ها، مرتبط داوطلباني كه يكي از مدارك كارشناسي و يا كارشناسي ارشد آن  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  آموزش زبان چيني و شرق دور
  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  زبان و ادبيات چيني  .با رشته و يا گرايش زبان چيني باشد

  دانشگاه تربيت مدرس ـ تهران  زبان چيني
  يانسان علوم و هنر ،يمهندسفني و  ،پايه علومهاي  گروه يها رشته تمام  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  فناوري فرهنگي

   مهم  هاي توصيهنكات و ) م
همين دفترچه  2صفحه » ب«در بند اعالم شده باشند، الزم است با مطالعه شرايط و ضوابط  هاي شيوه پژوهش محور مي داوطلباني كه متقاضي رشته) 1

  .، از شرايط اين شيوه آموزشي آگاهي يابندراهنما
، الزم است متقاضيان تحصيل در رشته مدرسي معارف اسالمي اوريم، تحقيقات و فنّآموزش عالي وزارت علو شوراي گسترش 556مصوبه بر اساس ) 2

  :باشندذيل » ب«و » الف«اختصاصي ذكر شده در بندهاي عمومي و شرايط ، داراي )2180كد ( مدرسي معارف اسالمياز رشته امتحاني 
  :شرايط عمومي) الف

  .و قانون اساسيالتزام عملي به اسالم، نظام جمهوري اسالمي ايران ) 1
  .داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران) 2
  .صالح نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع ذي) 3
  . سال سن 40داشتن حداكثر ) 4

  .شود مدت خدمت سربازي به سقف سني افزوده مي: 1تبصره 
 3معارف اسالمي، به شـرط داشـتن گواهينامـه تـدريس      هاي التدريس گروه هاي معارف اسالمي و اساتيد حق اعضاي رسمي هيأت علمي گروه: 2تبصره 

  .باشند اند، نسبت به شرط سني مستثني مي ترم گذشته تدريس مجاز داشته 2ساله از معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان مشروط بر اينكه در 
  .داشتن سالمت جسماني متناسب با رشته مدرسي معارف اسالمي) 5
  )احراز اين شرط پس از برگزاري آزمون خواهد بود. (مدرس معارف و قبولي در مصاحبه عمومي مدرسي معارف اسالميدارا بودن شرايط عمومي ) 6
  )باشد داشتن يكي از شرايط ذيل كافي مي(شرايط اختصاصي ) ب
  .داراي دانشنامه كارشناسي ارشد رشته مدرسي معارف اسالمي) 1
  .داراي مدرك سطح سه حوزه علميه )2
گانـه   هاي پـنج  اوري همخوان با گرايشداراي گواهي اتمام كفايتين همراه با مدرك كارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنّ حوزويان )3

  .دروس معارف
دان و دروس معاونت آموزشي و پژوهشي اسـتا با تأييد ) اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسالمي در مرتبه مربي(مربيان رسمي گروه معارف اسالمي  )4

  .معارف اسالمي
  .صالح مورد تأييد مراجع ذي) مرتبه مربي(داراي گواهي خبرگان بدون مدرك  )5
 سـال   هفته اول خرداد مـاه الزم است حداكثر تا  ،شوند امتحاني معرفي ميهاي اين رشته  ز كدرشته محلايكي در حداقل داوطلباني كه  :متذكر مه

و ارسال مدارك درخواستي به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري  www.Asatid.org  :فردي در سايتنسبت به تكميل فرم مشخصات جاري 
 .گردد نام در اين سامانه به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي مي ثبت بديهي است عدم. ها اقدام نمايند در دانشگاه

 89اين دانشگاه، به توضيحات مندرج در صـفحه  تحصيل در ، براي اطالع از شرايط و ضوابط )ع(تحصيل در دانشگاه امام صادقاوطلبان متقاضي د) 3
  .همين دفترچه راهنما مراجعه نمايند

شرايط اختصاصي  تنداشدر دانشگاه علوم انتظامي امين، به منظور تحصيل كاركنان شاغل رسمي در نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، براي ) 4 
  .باشد الزامي مي ، كه در اختيار آنان قرار گرفته استمذكوردانشگاه سوي اعالمي در دفترچه اختصاصي صادره از 

هاي انتخابي تهيـه و نـزد خـود     اوطلبان پس از تكميل فرم انتخاب رشته و دريافت رسيد انتخاب رشته يك نسخه پرينت از اولويتشود د مي  توصيه) 5
  .ي نمايندنگهدار

 در و، سايت سازمان سـنجش  ) سنجش  سازمان  رساني اطالع و  نامه خبري هفته(  سنجش  پيك نشريه  طريق ازبصورت اطالعيه رسمي   تغييري  هرگونه) 6
  .شد خواهد  اعالم  گروهي هاي رسانه طريق از  لزوم صورت

سازمان مطرح نموده و يا در ساعت اداري ) غيرحضوري(سيستم پاسخگويي اينترنتي سؤاالت خود را از طريق ند توان ميداوطلبان   لزوم  صورت در) 7
 .نمايند  حاصل  تماس كشور  آموزش  سنجش  سازمان  روابط عمومي با 021-42163 : تلفن شماره با
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 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)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 

  زبان و ادبيات فارسي - 2101
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

زبان و ادبيات فارسي 10 -   روزانه 1001  دانشگاه اراك
زبان و ادبيات فارسي 4 - روزانه 1002  دانشگاه اروميه

زبان و ادبيات فارسي 4 - فقط زن روزانه 1003 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا
زبان و ادبيات فارسي 3 - روزانه 1004  دانشگاه ايالم
زبان و ادبيات فارسي 6 - روزانه 1005  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
زبان و ادبيات فارسي 7 - روزانه 1006  دانشگاه بيرجند

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  زبان و ادبيات فارسي  3 - 
 روزانه 1007  قزوين

زبان و ادبيات فارسي 5 - روزانه 1008  دانشگاه تبريز
زبان و ادبيات فارسي 3 - روزانه 1009  دانشگاه تربيت مدرس

زبان و ادبيات فارسي 8 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 1010  دانشگاه تهران
زبان و ادبيات فارسي 6 - محل تحصيل تهران روزانه 1011  تهران -دانشگاه خوارزمي 

زبان و ادبيات فارسي 6 - روزانه 1012  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
زبان و ادبيات فارسي 3 - روزانه 1013  دانشگاه زنجان
زبان و ادبيات فارسي 5 - روزانه 1014  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
زبان و ادبيات فارسي 3 - روزانه 1015  دانشگاه سمنان
زبان و ادبيات فارسي 10 - روزانه 1016  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
زبان و ادبيات فارسي 3 - روزانه 1017  دانشگاه شهركرد
زبان و ادبيات فارسي 6 - روزانه 1018  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
زبان و ادبيات فارسي 5 - روزانه 1019  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
زبان و ادبيات فارسي 7 - روزانه 1020  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
زبان و ادبيات فارسي 4 - روزانه 1021  دانشگاه شيراز
زبان و ادبيات فارسي 10 - روزانه 1022  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
زبان و ادبيات فارسي 5 - روزانه 1023  دانشگاه فردوسي مشهد
زبان و ادبيات فارسي 4 - روزانه 1024  دانشگاه كاشان

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 روزانه 1025  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي  3 - خيابان طالقاني

زبان و ادبيات فارسي 3 - روزانه 1026  سنندج -دانشگاه كردستان 
زبان و ادبيات فارسي 4 - روزانه 1027  رشت -دانشگاه گيالن 
زبان و ادبيات فارسي 7 - روزانه 1028  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
زبان و ادبيات فارسي 9 - روزانه 1029  بابلسر - دانشگاه مازندران 
زبان و ادبيات فارسي 3 - روزانه 1030  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 
زبان و ادبيات فارسي 4 - روزانه 1031  دانشگاه ياسوج
زبان و ادبيات فارسي 8 - روزانه 1032  دانشگاه يزد
زبان و ادبيات فارسي 3 - روزانه 1033 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
ادبيات حماسي 4 - روزانه 1034  دانشگاه اروميه  فارسيزبان و ادبيات 
ادبيات حماسي 3 - روزانه 1035  دانشگاه اصفهان  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات حماسي 3 - روزانه 1036  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   زبان و ادبيات فارسي
ادبيات حماسي 3 - روزانه 1037  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات حماسي 5 - روزانه 1038  دانشگاه فردوسي مشهد  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات حماسي 7 - روزانه 1039  دانشگاه قم  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات عرفاني 4 - روزانه 1040  دانشگاه اروميه  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات عرفاني 3 - روزانه 1041  دانشگاه اصفهان  زبان و ادبيات فارسي

ادبيات عرفاني 3 - فقط زن روزانه 1042 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  زبان و ادبيات فارسي

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 3 - 
 روزانه 1043  قزوين

ادبيات عرفاني 5 - روزانه 1044  دانشگاه تبريز  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات عرفاني 3 - روزانه 1045  دانشگاه شهركرد  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات عرفاني 6 - روزانه 1046  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   زبان و ادبيات فارسي
ادبيات عرفاني 3 - روزانه 1047  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات عرفاني 5 - روزانه 1048  دانشگاه فردوسي مشهد  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات عرفاني 7 - روزانه 1049  دانشگاه قم  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات عرفاني 5 - روزانه 1050  آباد خرم - دانشگاه لرستان   زبان و ادبيات فارسي
ادبيات عرفاني 4 - روزانه 1051  بابلسر - دانشگاه مازندران   زبان و ادبيات فارسي
ادبيات غنايي 4 - روزانه 1052  دانشگاه اروميه  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات غنايي 3 - روزانه 1053  دانشگاه اصفهان  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات غنايي 5 - روزانه 1054  دانشگاه تبريز  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات غنايي 3 - روزانه 1055  دانشگاه تربيت مدرس  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات غنايي 4 - روزانه 1056  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   زبان و ادبيات فارسي
ادبيات غنايي 7 - روزانه 1057  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   زبان و ادبيات فارسي
ادبيات غنايي 4 - روزانه 1058  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات غنايي 10 - روزانه 1059  آباد خرم - دانشگاه لرستان   زبان و ادبيات فارسي
زبان و ادبيات فارسي 5 - نوبت دوم 1060  دانشگاه اراك

زبان و ادبيات فارسي 1 - فقط زن نوبت دوم 1061 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا
زبان و ادبيات فارسي 2 - نوبت دوم 1062  دانشگاه ايالم
زبان و ادبيات فارسي 4 - نوبت دوم 1063  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
زبان و ادبيات فارسي 2 - نوبت دوم 1064  دانشگاه بيرجند

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  زبان و ادبيات فارسي  2 - 
 نوبت دوم 1065  قزوين

فارسي زبان و ادبيات 3 - نوبت دوم 1066  دانشگاه تبريز
زبان و ادبيات فارسي 1 - نوبت دوم 1067  دانشگاه تربيت مدرس

زبان و ادبيات فارسي 4 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 1068  دانشگاه تهران
زبان و ادبيات فارسي - 3 نوبت دوم 1069  دانشگاه سمنان
ادبيات فارسي زبان و 6 - نوبت دوم 1070  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
زبان و ادبيات فارسي 5 - نوبت دوم 1071  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
زبان و ادبيات فارسي 3 - نوبت دوم 1072  دانشگاه فردوسي مشهد
زبان و ادبيات فارسي 2 - نوبت دوم 1073  دانشگاه كاشان

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  زبان و ادبيات فارسي -  2101  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم 1074  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي  2 - خيابان طالقاني

زبان و ادبيات فارسي 4 - نوبت دوم 1075  رشت -دانشگاه گيالن 
زبان و ادبيات فارسي 7 - نوبت دوم 1076  بابلسر - دانشگاه مازندران 
زبان و ادبيات فارسي 1 - نوبت دوم 1077  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 
ادبيات حماسي 1 - دومنوبت  1078  دانشگاه اروميه  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات حماسي 4 - نوبت دوم 1079  دانشگاه فردوسي مشهد  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات حماسي 4 - نوبت دوم 1080  دانشگاه قم  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات عرفاني 1 - نوبت دوم 1081  دانشگاه اروميه  زبان و ادبيات فارسي

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 2 - 
 نوبت دوم 1082  قزوين

ادبيات عرفاني 3 - نوبت دوم 1083  دانشگاه تبريز  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات عرفاني 4 - نوبت دوم 1084  دانشگاه فردوسي مشهد  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات عرفاني 4 - نوبت دوم 1085  دانشگاه قم  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات عرفاني 4 - نوبت دوم 1086  بابلسر - دانشگاه مازندران   زبان و ادبيات فارسي
ادبيات غنايي 1 - نوبت دوم 1087  دانشگاه اروميه  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات غنايي 1 - نوبت دوم 1088  دانشگاه اصفهان  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات غنايي 3 - نوبت دوم 1089  دانشگاه تبريز  ادبيات فارسيزبان و 
ادبيات غنايي 1 - نوبت دوم 1090  دانشگاه تربيت مدرس  زبان و ادبيات فارسي

تهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي  5 - 
 پيام نور 1091  جنوب

مركز  -استان تهران دانشگاه پيام نور   زبان و ادبيات فارسي ادبيات حماسي 3 - 
 پيام نور 1092  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 3 - 
 پيام نور 1093  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   زبان و ادبيات فارسي ادبيات غنايي 3 - 
 پيام نور 1094  تهرانتحصيالت تكميلي 

زبان و ادبيات فارسي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1095  دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زبان و ادبيات فارسي  7 - 
پرديس خودگردان 1096  )خودگردان كيش

 زبان و ادبيات فارسي  7 - 
تحصيل پرديس محل (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 1097

زبان و ادبيات فارسي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1098  تهران -دانشگاه خوارزمي 
زبان و ادبيات فارسي 6 - خودگردانپرديس  1099  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
زبان و ادبيات فارسي - 3 پرديس خودگردان 1100  دانشگاه سمنان

زبان و ادبيات فارسي - 10 پرديس خودگردان 1101  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
زبان و ادبيات فارسي 2 - پرديس خودگردان 1102  دانشگاه فردوسي مشهد

زبان و ادبيات فارسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1103  بابلسر - دانشگاه مازندران 
ادبيات حماسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1104  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات عرفاني 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1105  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي
ادبيات عرفاني 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1106  بابلسر - دانشگاه مازندران   زبان و ادبيات فارسي
ادبيات غنايي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1107  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي

ادبيات غنايي 5 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  پرديس خودگردان 1108  آباد خرم - دانشگاه لرستان   زبان و ادبيات فارسي
 جغرافياي سياسي - 2103

جغرافياي سياسي 3 -   روزانه 1109  دانشگاه تربيت مدرس
جغرافياي سياسي 4 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا روزانه 1110  دانشگاه تهران

جغرافياي سياسي 5 - روزانه 1111  دانشگاه فردوسي مشهد
جغرافياي سياسي 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا نوبت دوم 1112  دانشگاه تهران

جغرافياي سياسي 4 - نوبت دوم 1113  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  جغرافياي سياسي  7 - 
پرديس خودگردان 1114  )خودگردان كيش

 جغرافياي سياسي  4 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 1115

 ريزي شهري جغرافيا و برنامه -  2104
ريزي شهري جغرافيا و برنامه 5 -   روزانه 1116  دانشگاه تبريز

ريزي شهري جغرافيا و برنامه 3 - روزانه 1117  دانشگاه تربيت مدرس
ريزي شهري جغرافيا و برنامه 4 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا روزانه 1118  دانشگاه تهران

ريزي شهري جغرافيا و برنامه 2 - محل تحصيل تهران روزانه 1119  تهران -دانشگاه خوارزمي 
ريزي شهري جغرافيا و برنامه 4 - روزانه 1120  زنجاندانشگاه 
ريزي شهري جغرافيا و برنامه 3 - روزانه 1121  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ريزي شهري جغرافيا و برنامه 3 - روزانه 1122  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
ريزي شهري جغرافيا و برنامه 3 - روزانه 1123  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
ريزي شهري برنامه جغرافيا و 3 - نوبت دوم 1124  دانشگاه تبريز

ريزي شهري جغرافيا و برنامه 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا نوبت دوم 1125  دانشگاه تهران
ريزي شهري جغرافيا و برنامه 3 - نوبت دوم 1126  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

مركز  -پيام نور استان تهران دانشگاه  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  5 - 
 پيام نور 1127  تحصيالت تكميلي تهران

 Near Eastمدرك بصورت مشترك با دانشگاه 
 مشترك 1128  دانشگاه تبريز ريزي شهري جغرافيا و برنامه  5 - شرايط در انتهاي دفترچه-قبرس شمالي

 ريزي شهري جغرافيا و برنامه  4 - 
پرديس محل تحصيل (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 1129

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  7 - 
پرديس خودگردان 1130  )خودگردان كيش

ريزي شهري جغرافيا و برنامه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1131  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 
 ريزي روستايي جغرافيا و برنامه - 2105

ريزي روستايي جغرافيا و برنامه 4 -   روزانه 1132  دانشگاه 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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه - 2105  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه   نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

ريزي روستايي جغرافيا و برنامه 4 - روزانه 1133  دانشگاه تبريز
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه 4 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا روزانه 1134  دانشگاه تهران

ريزي روستايي جغرافيا و برنامه 2 - محل تحصيل تهران روزانه 1135  تهران -خوارزمي دانشگاه 
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه 4 - روزانه 1136  دانشگاه زنجان
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه 2 - روزانه 1137  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه 2 - نوبت دوم 1138  دانشگاه تبريز

ريزي روستايي جغرافيا و برنامه 2 - دانشكده جغرافيامحل تحصيل  نوبت دوم 1139  دانشگاه تهران

ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  5 -  مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 پيام نور 1140  تحصيالت تكميلي تهران

ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  7 -  محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
پرديس خودگردان 1141  )خودگردان كيش

 ژئومورفولوژي - 2106
ژئومورفولوژي 3 -   روزانه 1142  دانشگاه اصفهان

ژئومورفولوژي 6 - روزانه 1143  دانشگاه تبريز
ژئومورفولوژي 4 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا روزانه 1144  دانشگاه تهران

ژئومورفولوژي 2 - روزانه 1145  سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم 
ژئومورفولوژي 2 - محل تحصيل تهران روزانه 1146  تهران -دانشگاه خوارزمي 

ژئومورفولوژي 2 - روزانه 1147  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
ژئومورفولوژي 6 - روزانه 1148  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ژئومورفولوژي 4 - روزانه 1149  دانشگاه فردوسي مشهد
ژئومورفولوژي 4 - روزانه 1150  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
ژئومورفولوژي 2 - نوبت دوم 1151  دانشگاه تبريز

ژئومورفولوژي 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا نوبت دوم 1152  دانشگاه تهران
ژئومورفولوژي 2 - نوبت دوم 1153  دانشگاه فردوسي مشهد
ژئومورفولوژي 4 - نوبت دوم 1154  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  ژئومورفولوژي  7 - 
پرديس خودگردان 1155  )خودگردان كيش

ژئومورفولوژي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1156  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
 هواشناسي آب و - 2107

)شناسي اقليم( آب و هواشناسي 4 -   روزانه 1157  دانشگاه اصفهان
)شناسي اقليم( آب و هواشناسي 6 - روزانه 1158  دانشگاه تبريز
)شناسي اقليم( آب و هواشناسي 3 - روزانه 1159  دانشگاه تربيت مدرس

)شناسي اقليم( آب و هواشناسي 4 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا روزانه 1160  دانشگاه تهران
)شناسي اقليم( آب و هواشناسي 2 - محل تحصيل تهران روزانه 1161  تهران -دانشگاه خوارزمي 

)شناسي اقليم( آب و هواشناسي 3 - روزانه 1162  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
)شناسي اقليم( آب و هواشناسي 7 - روزانه 1163  دانشگاه زنجان
)شناسي اقليم( آب و هواشناسي 4 - روزانه 1164  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
)شناسي اقليم( آب و هواشناسي 4 - روزانه 1165  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
)شناسي اقليم( آب و هواشناسي 3 - نوبت دوم 1166  دانشگاه تبريز

)شناسي اقليم( آب و هواشناسي 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا نوبت دوم 1167  دانشگاه تهران
)شناسي اقليم( آب و هواشناسي 4 - نوبت دوم 1168  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

)شناسي اقليم( آب و هواشناسي  7 -  محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
پرديس خودگردان 1169  )خودگردان كيش

 اطالعات جغرافياييسنجش از دور و سامانه  - 2108
  4 -  محل تحصيل دانشكده جغرافيا

سنجش از دور و سامانه 
 روزانه 1170  دانشگاه تهران اطالعات جغرافيايي

 - 6  
سنجش از دور و سامانه 

 روزانه 1171  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اطالعات جغرافيايي

 - 3  
سنجش از دور و سامانه 

 روزانه 1172  اهواز -شهيد چمران دانشگاه  اطالعات جغرافيايي

  2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
سنجش از دور و سامانه 

 نوبت دوم 1173  دانشگاه تهران اطالعات جغرافيايي

 زبان و ادبيات عرب - 2110
زبان و ادبيات عرب 7 -   روزانه 1174  دانشگاه اراك

زبان و ادبيات عرب 4 - روزانه 1175  دانشگاه اصفهان
زبان و ادبيات عرب 3 - فقط زن روزانه 1176 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا

زبان و ادبيات عرب 5 - روزانه 1177  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  زبان و ادبيات عرب  3 - 
 روزانه 1178  قزوين

زبان و ادبيات عرب 5 - روزانه 1179  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زبان و ادبيات عرب  3 - 
 روزانه 1180  )فارابي قم

زبان و ادبيات عرب 10 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 1181  دانشگاه تهران
زبان و ادبيات عرب 3 - روزانه 1182  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
زبان و ادبيات عرب 4 - روزانه 1183  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
زبان و ادبيات عرب 10 - روزانه 1184  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
زبان و ادبيات عرب 4 - روزانه 1185  دانشگاه سمنان
زبان و ادبيات عرب 4 - روزانه 1186  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
زبان و ادبيات عرب 4 - روزانه 1187  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
زبان و ادبيات عرب 5 - روزانه 1188  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
زبان و ادبيات عرب 8 - روزانه 1189  دانشگاه شيراز
زبان و ادبيات عرب 5 - روزانه 1190  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
زبان و ادبيات عرب 8 - روزانه 1191  دانشگاه فردوسي مشهد
زبان و ادبيات عرب 4 - روزانه 1192  دانشگاه كاشان

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 روزانه 1193  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات عرب  2 - خيابان طالقاني

زبان و ادبيات عرب 7 - روزانه 1194  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
زبان و ادبيات عرب 4 - روزانه 1195  دانشگاه يزد

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  زبان و ادبيات عرب -  2110  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

مطالعات ترجمه عربي 10 - انسانيمحل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم  - روزانه 1196  دانشگاه تهران
زبان و ادبيات عرب 7 - نوبت دوم 1197  دانشگاه اراك

زبان و ادبيات عرب 1 - فقط زن نوبت دوم 1198 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا
 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  زبان و ادبيات عرب  3 - 

 نوبت دوم 1199  قزوين
زبان و ادبيات عرب 1 - نوبت دوم 1200  دانشگاه تربيت مدرس

زبان و ادبيات عرب 5 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 1201  دانشگاه تهران
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زبان و ادبيات عرب  2 - 

 نوبت دوم 1202  )فارابي قم
زبان و ادبيات عرب 2 - نوبت دوم 1203  دانشگاه سمنان
زبان و ادبيات عرب 5 - نوبت دوم 1204  دانشگاه فردوسي مشهد
زبان و ادبيات عرب 2 - نوبت دوم 1205  دانشگاه كاشان

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم 1206  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات عرب  1 - خيابان طالقاني

مطالعات ترجمه عربي 5 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 1207  دانشگاه تهران
زبان و ادبيات عرب 2 - پرديس خودگردان 1208  دانشگاه اصفهان

 زبان و ادبيات عرب  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 هاي خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 1209

زبان و ادبيات عرب 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1210  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
زبان و ادبيات عرب 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1211  دانشگاه شيراز

زبان و ادبيات عرب - 5 خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 1212  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
زبان و ادبيات عرب 4 - پرديس خودگردان 1213  دانشگاه فردوسي مشهد

زبان و ادبيات عرب 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  1214  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
 علوم اقتصادي - 2112

پذيرش با عنوان علوم اقتصادي گرايش اقتصاد 
خارج به اعزام بورس 1215  دانشگاه يزد  علوم اقتصادي اقتصاد بيمه 1 -  انرژي

اقتصادسنجي 1 - خارج به اعزام بورس 1216  دانشگاه اروميه  علوم اقتصادي
اقتصاد سالمت 1 - پذيرش با عنوان اقتصاد گرايش اقتصاد رفاه خارج به اعزام بورس 1217  دانشگاه شيراز  اقتصاد

اقتصادسنجي 2 - فقط زن روزانه 1218 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  علوم اقتصادي
اقتصادسنجي 3 - محل تحصيل دانشكده اقتصاد تهران روزانه 1219  دانشگاه تهران  علوم اقتصادي

اقتصادسنجي 1 - روزانه 1220  كرمانشاه -دانشگاه رازي   اقتصاديعلوم 
اقتصادسنجي 2 - روزانه 1221  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي
اقتصادسنجي 2 - روزانه 1222  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي
اقتصادسنجي 5 - روزانه 1223  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم اقتصادي
اقتصادسنجي 4 - روزانه 1224  بابلسر - دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي

اقتصاد پولي 1 - فقط زن روزانه 1225 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  علوم اقتصادي
اقتصاد پولي 1 - روزانه 1226  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم اقتصادي
اقتصاد پولي 2 - روزانه 1227  سمناندانشگاه   علوم اقتصادي
اقتصاد پولي 1 - روزانه 1228  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي
اقتصاد پولي 3 - روزانه 1229  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم اقتصادي
اقتصاد پولي 3 - روزانه 1230  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم اقتصادي
اقتصاد پولي 3 - روزانه 1231  دانشگاه شيراز  علوم اقتصادي
اقتصاد پولي 5 - روزانه 1232  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم اقتصادي
اقتصاد پولي 3 - روزانه 1233  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي
اقتصاد پولي 2 - روزانه 1234  بابلسر - دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي
اقتصاد پولي 1 - روزانه 1235  دانشگاه يزد  علوم اقتصادي
اقتصاد اسالمي 4 - روزانه 1236  )ع(دانشگاه امام صادق   علوم اقتصادي
اقتصاد اسالمي 5 - روزانه 1237  دانشگاه قم  علوم اقتصادي
اقتصاد اسالمي 1 - روزانه 1238  بابلسر - دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي
روزانه 1239  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم اقتصادي بخش عمومياقتصاد  4 -
روزانه 1240  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 1 -
روزانه 1241  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 2 -
روزانه 1242  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و   علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 1 -
روزانه 1243  دانشگاه شيراز  علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 4 -
روزانه 1244  آباد خرم - دانشگاه لرستان   علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 3 -
روزانه 1245  بابلسر - دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 3 -
اقتصاديتوسعه  2 - روزانه 1246  دانشگاه اروميه  علوم اقتصادي

توسعه اقتصادي 1 - فقط زن روزانه 1247 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  علوم اقتصادي
توسعه اقتصادي 7 - روزانه 1248  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم اقتصادي

اقتصاديتوسعه  3 - محل تحصيل دانشكده اقتصاد تهران روزانه 1249  دانشگاه تهران  علوم اقتصادي
توسعه اقتصادي 4 - روزانه 1250  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم اقتصادي
توسعه اقتصادي 1 - روزانه 1251  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي
توسعه اقتصادي 2 - روزانه 1252  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم اقتصادي
توسعه اقتصادي 5 - روزانه 1253  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم اقتصادي
توسعه اقتصادي 3 - روزانه 1254  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي
توسعه اقتصادي 1 - روزانه 1255  بابلسر - دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي
توسعه اقتصادي 2 - روزانه 1256  دانشگاه يزد  علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  2 - روزانه 1257  دانشگاه اروميه  علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  1 - روزانه 1258  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  4 - روزانه 1259  دانشگاه تربيت مدرس  علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  2 - روزانه 1260  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  7 - روزانه 1261  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  3 - روزانه 1262  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  3 - روزانه 1263  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  2 - روزانه 1264  دانشگاه شيراز  علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  3 - روزانه 1265  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي
اقتصاد مالي 2 - روزانه 1266  دانشگاه اروميه  علوم اقتصادي
اقتصاد مالي 1 - روزانه 1267  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي
روزانه 1268  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم اقتصادي اي اقتصاد شهري و منطقه 2 -

اقتصاد منابع 3 - محل تحصيل دانشكده اقتصاد تهران روزانه 1269  دانشگاه تهران  علوم اقتصادي

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  علوم اقتصادي - 2112  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

اقتصاد منابع 1 - روزانه 1270  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي
اقتصاد منابع 3 - روزانه 1271  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي
اقتصاد منابع 1 - روزانه 1272  بابلسر - دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي
اقتصاد ايران 4 - روزانه 1273  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   علوم اقتصادي
اقتصاد ايران 3 - روزانه 1274  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي
اقتصاد ايران 1 - روزانه 1275  دانشگاه يزد  علوم اقتصادي
اقتصاد سالمت 3 - روزانه 1276  دانشگاه تربيت مدرس  اقتصاد

اقتصادسنجي 1 - محل تحصيل دانشكده اقتصاد تهران نوبت دوم 1277  دانشگاه تهران  علوم اقتصادي
اقتصادسنجي 1 - نوبت دوم 1278  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي
اقتصادسنجي 2 - نوبت دوم 1279  بابلسر - دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي

اقتصاد پولي 1 - فقط زن نوبت دوم 1280 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  علوم اقتصادي
اقتصاد پولي 1 - نوبت دوم 1281  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي
اقتصاد پولي 1 - نوبت دوم 1282  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي
اقتصاد پولي 2 - نوبت دوم 1283  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي
اقتصاد پولي 2 - نوبت دوم 1284  بابلسر - دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي
اقتصاد پولي 1 - نوبت دوم 1285  دانشگاه يزد  علوم اقتصادي
اقتصاد اسالمي 2 - نوبت دوم 1286  دانشگاه قم  علوم اقتصادي
اقتصاد اسالمي 1 - نوبت دوم 1287  بابلسر - دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي
نوبت دوم 1288  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 1 -
نوبت دوم 1289  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 1 -
نوبت دوم 1290  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 1 -
نوبت دوم 1291  بابلسر - دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 3 -
توسعه اقتصادي 1 - نوبت دوم 1292  دانشگاه اروميه  علوم اقتصادي

توسعه اقتصادي 1 - فقط زن نوبت دوم 1293 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  علوم اقتصادي
توسعه اقتصادي 1 - دانشكده اقتصاد تهرانمحل تحصيل  نوبت دوم 1294  دانشگاه تهران  علوم اقتصادي

توسعه اقتصادي 1 - نوبت دوم 1295  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي
توسعه اقتصادي 2 - نوبت دوم 1296  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي
توسعه اقتصادي 1 - نوبت دوم 1297  بابلسر - دانشگاه مازندران   اقتصاديعلوم 
توسعه اقتصادي 1 - نوبت دوم 1298  دانشگاه يزد  علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  1 - نوبت دوم 1299  دانشگاه اروميه  علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  1 - نوبت دوم 1300  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  4 - نوبت دوم 1301  دانشگاه تربيت مدرس  علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  3 - نوبت دوم 1302  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  2 - نوبت دوم 1303  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي
اقتصاد مالي 1 - نوبت دوم 1304  دانشگاه اروميه  علوم اقتصادي
اقتصاد مالي 1 - نوبت دوم 1305  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي
نوبت دوم 1306  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم اقتصادي اي اقتصاد شهري و منطقه 1 -

اقتصاد منابع 1 - محل تحصيل دانشكده اقتصاد تهران نوبت دوم 1307  دانشگاه تهران  علوم اقتصادي
اقتصاد منابع 1 - نوبت دوم 1308  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي
اقتصاد منابع 2 - نوبت دوم 1309  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي
اقتصاد منابع 1 - نوبت دوم 1310  بابلسر - دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي
اقتصاد ايران 2 - نوبت دوم 1311  دانشگاه فردوسي مشهد  اقتصاديعلوم 
اقتصاد ايران 1 - نوبت دوم 1312  دانشگاه يزد  علوم اقتصادي
اقتصاد سالمت 2 - نوبت دوم 1313  دانشگاه تربيت مدرس  اقتصاد

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   علوم اقتصادي اقتصادسنجي 3 - 
نورپيام  1314  تحصيالت تكميلي تهران  

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   علوم اقتصادي اقتصاد پولي 3 - 
 پيام نور 1315  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   علوم اقتصادي اقتصاد اسالمي 3 - 
 پيام نور 1316  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -پيام نور استان تهران دانشگاه   علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 3 - 
 پيام نور 1317  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   علوم اقتصادي الملل بيناقتصاد  3 - 
 پيام نور 1318  تحصيالت تكميلي تهران

اقتصاد پولي 3 - فقط مرد غيرانتفاعي 1319  عدالتغيرانتفاعي دانشگاه   علوم اقتصادي
شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه   علوم اقتصادي اقتصاد مالي 4 - فقط زن

 غيرانتفاعي 1320  اصفهان -

شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه   علوم اقتصادي اقتصاد مالي 3 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 1321  اصفهان -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم اقتصادي اقتصادسنجي 7 - 
پرديس خودگردان 1322  )خودگردان كيش

  علوم اقتصادي اقتصادسنجي 3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 1323

اقتصادسنجي 1 - پرديس خودگردان 1324  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم اقتصادي
اقتصادسنجي 1 - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس پرديس خودگردان 1325  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي

اقتصادسنجي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1326  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم اقتصادي
اقتصاد پولي 1 - پرديس خودگردان 1327  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم اقتصادي

اقتصاد پولي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1328  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم اقتصادي
اقتصاد پولي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1329  دانشگاه شيراز  علوم اقتصادي
اقتصاد پولي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1330  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم اقتصادي

پرديس خودگردان 1331  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 1 -
خودگردانپرديس  1332  دانشگاه شيراز  علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

  علوم اقتصادي توسعه اقتصادي 3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 1333

توسعه اقتصادي 2 - پرديس خودگردان 1334  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم اقتصادي
توسعه اقتصادي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1335  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1336  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1337  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1338  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم اقتصادي
الملل بيناقتصاد  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  1339  دانشگاه شيراز  علوم اقتصادي

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  علوم اقتصادي - 2112  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

  علوم اقتصادي اقتصاد منابع 3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )در تهرانامسال 

پرديس خودگردان 1340

 اقتصاد نفت و گاز - 2113
حقوق و قراردادهاي نفت و گاز 2 -   روزانه 1341  )ع(دانشگاه امام صادق   اقتصاد نفت و گاز

روزانه 1342  )ع(دانشگاه امام صادق   اقتصاد نفت و گاز بازارها و ماليه نفت و گاز 3 -
 مديريت ورزشي ـ تربيت بدني - 2115

مديريت اوقات فراغت و  1 -  
 روزانه 1343  دانشگاه صنعتي شاهرود  مديريت ورزشي هاي تفريحي ورزش

مديريت اوقات فراغت و  1 - 
 روزانه 1344  بابلسر - دانشگاه مازندران   مديريت ورزشي هاي تفريحي ورزش

ها  مديريت راهبردي درسازمان 6 - 
 روزانه 1345  اروميهدانشگاه   مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

ها  مديريت راهبردي درسازمان 3 - 
 روزانه 1346  دانشگاه اصفهان  مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

ها  مديريت راهبردي درسازمان 3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

 روزانه 1347  )فارابي قم
بدني و علوم محل تحصيل دانشكده تربيت 

ها  مديريت راهبردي درسازمان 3 - ورزشي تهران
 روزانه 1348  دانشگاه تهران  مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

ها  مديريت راهبردي درسازمان 4 - محل تحصيل تهران
 روزانه 1349  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

ها  مديريت راهبردي درسازمان 2 - 
 روزانه 1350  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

ها  مديريت راهبردي درسازمان 3 - 
 روزانه 1351  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

ها  مديريت راهبردي درسازمان 6 - 
 روزانه 1352  تهران - طباطبايي دانشگاه عالمه   مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

ها  مديريت راهبردي درسازمان 4 - 
 روزانه 1353  دانشگاه فردوسي مشهد  مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

ها  مديريت راهبردي درسازمان 5 - 
 روزانه 1354  رشت -دانشگاه گيالن   مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

ها  مديريت راهبردي درسازمان 3 - 
 روزانه 1355  بابلسر - دانشگاه مازندران   مديريت ورزشي رويدادهاي ورزشيو 

ها  مديريت بازاريابي و رسانه 2 - 
 روزانه 1356  دانشگاه تبريز  مديريت ورزشي در ورزش

ها  مديريت بازاريابي و رسانه 4 - 
 روزانه 1357  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت ورزشي در ورزش

ها  و رسانه مديريت بازاريابي 2 - 
 روزانه 1358  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مديريت ورزشي در ورزش

ها  مديريت بازاريابي و رسانه 4 - 
 روزانه 1359  سنندج -دانشگاه كردستان   مديريت ورزشي در ورزش

ها  مديريت بازاريابي و رسانه 1 - 
 روزانه 1360  بابلسر - دانشگاه مازندران   مديريت ورزشي در ورزش

مديريت اوقات فراغت و  1 - 
 نوبت دوم 1361  دانشگاه صنعتي شاهرود  مديريت ورزشي هاي تفريحي ورزش

مديريت اوقات فراغت و  1 - 
 نوبت دوم 1362  بابلسر - دانشگاه مازندران   مديريت ورزشي هاي تفريحي ورزش

ها  مديريت راهبردي درسازمان 1 - 
 نوبت دوم 1363  اروميهدانشگاه   مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

ها  مديريت راهبردي درسازمان 2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

 نوبت دوم 1364  )فارابي قم
محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 

ها  مديريت راهبردي درسازمان 2 - ورزشي تهران
 نوبت دوم 1365  دانشگاه تهران  مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

ها  مديريت راهبردي درسازمان 2 - 
 نوبت دوم 1366  دانشگاه فردوسي مشهد  مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

ها  مديريت راهبردي درسازمان 3 - 
 نوبت دوم 1367  بابلسر - دانشگاه مازندران   مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

ها  رسانهمديريت بازاريابي و  1 - 
 نوبت دوم 1368  دانشگاه تبريز  مديريت ورزشي در ورزش

ها  مديريت بازاريابي و رسانه 1 - 
 نوبت دوم 1369  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت ورزشي در ورزش

ها  مديريت بازاريابي و رسانه 1 - 
 نوبت دوم 1370  بابلسر - دانشگاه مازندران   مديريت ورزشي در ورزش

ها  راهبردي درسازمانمديريت  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

 پيام نور 1371  تحصيالت تكميلي تهران

ها  مديريت بازاريابي و رسانه 5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت ورزشي در ورزش

 پيام نور 1372  تحصيالت تكميلي تهران

ها  مديريت راهبردي درسازمان 7 - 
 غيرانتفاعي 1373  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه   مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

مديريت اوقات فراغت و  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت ورزشي هاي تفريحي ورزش

پرديس خودگردان 1374  )خودگردان كيش

مديريت اوقات فراغت و  1 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 
پرديس خودگردان 1375  بابلسر - دانشگاه مازندران   مديريت ورزشي هاي تفريحي ورزش

ها  مديريت راهبردي درسازمان 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 1376  دانشگاه اروميه  مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

ها  راهبردي درسازمانمديريت  3 - 
  مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي

  )امسال در تهران
پرديس خودگردان 1377

ها  مديريت راهبردي درسازمان 7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

پرديس خودگردان 1378  )كيش 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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  مديريت ورزشي ـ تربيت بدني - 2115  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

 - 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ها  مديريت راهبردي درسازمان

پرديس خودگردان 1379  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت ورزشي رويدادهاي ورزشيو 

ها  مديريت راهبردي درسازمان 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 1380  بابلسر - دانشگاه مازندران   مديريت ورزشي و رويدادهاي ورزشي

ها  مديريت بازاريابي و رسانه 7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت ورزشي در ورزش

پرديس خودگردان 1381  )خودگردان كيش

ها  مديريت بازاريابي و رسانه 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 1382  بابلسر - دانشگاه مازندران   مديريت ورزشي در ورزش

 فيزيولوژي ورزشي ـ تربيت بدني -  2116
محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 

فيزيولوژي ورزشي عصبي  2 -  ورزشي تهران
 روزانه 1383  دانشگاه تهران  فيزيولوژي ورزشي عضالني

فيزيولوژي ورزشي عصبي  2 - 
 روزانه 1384  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   فيزيولوژي ورزشي عضالني

فيزيولوژي ورزشي عصبي  4 - محل تحصيل تهران
 روزانه 1385  تهران -دانشگاه خوارزمي   فيزيولوژي ورزشي عضالني

فيزيولوژي ورزشي عصبي  2 - 
 روزانه 1386  كرمانشاه -دانشگاه رازي   فيزيولوژي ورزشي عضالني

فيزيولوژي ورزشي عصبي  4 - 
 روزانه 1387  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   فيزيولوژي ورزشي عضالني

عصبي فيزيولوژي ورزشي  5 - 
 روزانه 1388  آباد خرم - دانشگاه لرستان   فيزيولوژي ورزشي عضالني

فيزيولوژي ورزشي عصبي  1 - 
 روزانه 1389  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيولوژي ورزشي عضالني

فيزيولوژي ورزشي قلب و  6 - 
 روزانه 1390  دانشگاه اروميه  فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

ورزشي قلب و فيزيولوژي  2 - 
 روزانه 1391  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
فيزيولوژي ورزشي قلب و  2 - ورزشي تهران

 روزانه 1392  دانشگاه تهران  فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي قلب و  2 - 
 روزانه 1393  كرمانشاه -دانشگاه رازي   فيزيولوژي ورزشي تنفسعروق و 

فيزيولوژي ورزشي قلب و  4 - 
 روزانه 1394  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي قلب و  3 - 
 روزانه 1395  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

ورزشي قلب و فيزيولوژي  4 - 
 روزانه 1396  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي قلب و  2 - 
 روزانه 1397  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

روزانه 1398  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 2 -
روزانه 1399  دانشگاه بيرجند  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 4 -
روزانه 1400  دانشگاه تبريز  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3 -
روزانه 1401  دانشگاه تربيت مدرس  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3 -

تربيت بدني و علوم محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 1402  دانشگاه تهران  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 2 - ورزشي تهران

روزانه 1403  كرمانشاه -دانشگاه رازي   فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 2 -
روزانه 1404  دانشگاه شهركرد  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3 -
روزانه 1405  دانشگاه شيراز  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 5 -
روزانه 1406  دانشگاه فردوسي مشهد  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 4 -
روزانه 1407  سنندج -دانشگاه كردستان   فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 2 -
روزانه 1408  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3 -
روزانه 1409  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 7 -

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
فيزيولوژي ورزشي عصبي  1 - ورزشي تهران

 نوبت دوم 1410  دانشگاه تهران  فيزيولوژي ورزشي عضالني

فيزيولوژي ورزشي عصبي  1 - 
 نوبت دوم 1411  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيولوژي ورزشي عضالني

فيزيولوژي ورزشي قلب و  1 - 
 نوبت دوم 1412  دانشگاه اروميه  فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي قلب و  2 - 
 نوبت دوم 1413  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   ورزشيفيزيولوژي  عروق و تنفس

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
فيزيولوژي ورزشي قلب و  1 - ورزشي تهران

 نوبت دوم 1414  دانشگاه تهران  فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي قلب و  4 - 
 نوبت دوم 1415  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه   فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي قلب و  2 - 
 نوبت دوم 1416  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي قلب و  2 - 
 نوبت دوم 1417  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

نوبت دوم 1418  دانشگاه بيرجند  فيزيولوژي ورزشي ورزشيبيوشيمي و متابوليسم  1 -
نوبت دوم 1419  دانشگاه تبريز  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1 -
نوبت دوم 1420  دانشگاه تربيت مدرس  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1 -

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
 نوبت دوم 1421  دانشگاه تهران  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1 - ورزشي تهران

نوبت دوم 1422  دانشگاه فردوسي مشهد  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3 -
نوبت دوم 1423  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 4 -

فيزيولوژي ورزشي عصبي  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   فيزيولوژي ورزشي عضالني

پرديس خودگردان 1424  )خودگردان كيش

فيزيولوژي ورزشي عصبي  2 - 
  فيزيولوژي ورزشي عضالني

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي

  )امسال در تهران
خودگردانپرديس  1425

فيزيولوژي ورزشي عصبي  1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 1426  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   فيزيولوژي ورزشي عضالني

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  فيزيولوژي ورزشي ـ تربيت بدني - 2116  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   مؤسسه محل تحصيلنام دانشگاه يا   نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

فيزيولوژي ورزشي عصبي  1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 1427  بابلسر –دانشگاه مازندران   فيزيولوژي ورزشي عضالني

فيزيولوژي ورزشي قلب و  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 1428  دانشگاه اروميه  ورزشي فيزيولوژي عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي قلب و  2 - 
  فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي

  )امسال در تهران
پرديس خودگردان 1429

فيزيولوژي ورزشي قلب و  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

پرديس خودگردان 1430  )خودگردان كيش

فيزيولوژي ورزشي قلب و  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 1431  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي قلب و  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 1432  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
پرديس خودگردان 1433  دانشگاه تبريز  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3 - شهر تبريز

محل تحصيل پرديس (تهران  دانشگاه  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 7 - 
پرديس خودگردان 1434  )خودگردان كيش

  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 1435

پرديس خودگردان 1436  دانشگاه شيراز  فيزيولوژي ورزشي متابوليسم ورزشيبيوشيمي و  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 1437  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 1438  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 آسيب شناسي ورزشي ـ تربيت بدني -  2117
محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 

آسيب شناسي ورزشي و  حركات اصالحي 2 -  ورزشي تهران
 روزانه 1439  دانشگاه تهران  حركات اصالحي

ورزشي و آسيب شناسي  حركات اصالحي 3 - 
 روزانه 1440  رشت -دانشگاه گيالن   حركات اصالحي

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
آسيب شناسي ورزشي و  امدادگر ورزشي 2 - ورزشي تهران

 روزانه 1441  دانشگاه تهران  حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و  امدادگر ورزشي 3 - 
 روزانه 1442  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   حركات اصالحي

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
آسيب شناسي ورزشي و  حركات اصالحي 1 - ورزشي تهران

 نوبت دوم 1443  دانشگاه تهران  حركات اصالحي
محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 

آسيب شناسي ورزشي و  امدادگر ورزشي 1 - ورزشي تهران
 نوبت دوم 1444  دانشگاه تهران  حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و  امدادگر ورزشي 1 - 
 نوبت دوم 1445  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و  حركات اصالحي 7 - 
  حركات اصالحي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
پرديس خودگردان 1446  )خودگردان كيش

 آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي 2 - 
  حركات اصالحي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي

  )امسال در تهران
پرديس خودگردان 1447

آسيب شناسي ورزشي و  امدادگر ورزشي 7 - 
  حركات اصالحي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
پرديس خودگردان 1448  )خودگردان كيش

آسيب شناسي ورزشي و  امدادگر ورزشي 2 - 
  حركات اصالحي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي

  )امسال در تهران
پرديس خودگردان 1449

آسيب شناسي ورزشي و  امدادگر ورزشي 3 - 
پرديس خودگردان 1450  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   حركات اصالحي

 رفتارحركتي ـ تربيت بدني - 2118
محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 

 روزانه 1451  دانشگاه تهران  رفتارحركتي رشدحركتي 2 -  ورزشي تهران
رشدحركتي 4 - روزانه 1452  دانشگاه فردوسي مشهد  رفتارحركتي
روزانه 1453  دانشگاه اروميه  رفتارحركتي يادگيري حركتي 5 -

و علوم محل تحصيل دانشكده تربيت بدني 
 روزانه 1454  دانشگاه تهران  رفتارحركتي يادگيري حركتي 3 - ورزشي تهران

روزانه 1455  تهران -دانشگاه خوارزمي   رفتارحركتي يادگيري حركتي 4 - محل تحصيل تهران
روزانه 1456  كرمانشاه -دانشگاه رازي   رفتارحركتي يادگيري حركتي 1 -
روزانه 1457  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رفتارحركتي يادگيري حركتي 5 -
روزانه 1458  دانشگاه فردوسي مشهد  رفتارحركتي يادگيري حركتي 4 -
كنترل حركتي 4 - روزانه 1459  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رفتارحركتي

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
 روزانه 1460  دانشگاه تهران  ورزشيروانشناسي  روانشناسي باليني ورزش 2 - ورزشي تهران

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
 روزانه 1461  دانشگاه تهران  روانشناسي ورزشي روانشناسي تربيتي ورزش 2 - ورزشي تهران

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
 نوبت دوم 1462  دانشگاه تهران  رفتارحركتي رشدحركتي 1 - ورزشي تهران

رشدحركتي 2 - نوبت دوم 1463  دانشگاه فردوسي مشهد  رفتارحركتي
نوبت دوم 1464  دانشگاه اروميه  رفتارحركتي يادگيري حركتي 1 -

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
 نوبت دوم 1465  دانشگاه تهران  رفتارحركتي يادگيري حركتي 2 - ورزشي تهران

نوبت دوم 1466  دانشگاه فردوسي مشهد  رفتارحركتي يادگيري حركتي 2 -
محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 

 نوبت دوم 1467  دانشگاه تهران  روانشناسي ورزشي روانشناسي باليني ورزش 1 - ورزشي تهران
محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 

 نوبت دوم 1468  تهراندانشگاه   روانشناسي ورزشي روانشناسي تربيتي ورزش 1 - ورزشي تهران

  رفتارحركتي رشدحركتي 2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 1469

رشدحركتي 3 - پرديس خودگردان 1470  دانشگاه فردوسي مشهد  رفتارحركتي

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  رفتارحركتي ـ تربيت بدني - 2118  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

پرديس خودگردان 1471  دانشگاه اروميه  رفتارحركتي يادگيري حركتي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

  رفتارحركتي يادگيري حركتي 3 - 
محل تحصيل پرديس (تهران دانشگاه 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 1472

كنترل حركتي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1473  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رفتارحركتي
 بيومكانيك ورزشي ـ تربيت بدني - 2119

ورزشيبيومكانيك  3 -   روزانه 1474  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
بيومكانيك ورزشي 3 - محل تحصيل تهران روزانه 1475  تهران -دانشگاه خوارزمي 

بيومكانيك ورزشي 2 - روزانه 1476  بابلسر - دانشگاه مازندران 
بيومكانيك ورزشي 1 - نوبت دوم 1477  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

بيومكانيك ورزشي 1 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  پرديس خودگردان 1478  بابلسر - دانشگاه مازندران 
 تاريخ اسالم ـ تاريخ - 2121

تاريخ اسالم 3 -  فقط زن روزانه 1479 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  تاريخ
تاريخ اسالم 3 - روزانه 1480  دانشگاه تربيت مدرس  تاريخ

تاريخ اسالم 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 1481  دانشگاه تهران  تاريخ
تاريخ اسالم 3 - روزانه 1482  دانشگاه شيراز  تاريخ
تاريخ اسالم 3 - روزانه 1483  آباد خرم - دانشگاه لرستان   تاريخ

تاريخ اسالم 2 - فقط زن نوبت دوم 1484 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  تاريخ
تاريخ اسالم 1 - نوبت دوم 1485  دانشگاه تربيت مدرس  تاريخ

تاريخ اسالم 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 1486  دانشگاه تهران  تاريخ

واحد  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان   تاريخ تاريخ اسالم 5 - 
 پيام نور 1487  قشم

تاريخ اسالم 7 - شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي 1488  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه   تاريخ
تاريخ اسالم 7 - شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي 1489  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه   تاريخ

 تاريخ ايران دوره اسالم ـ تاريخ - 2122
روزانه 1490 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم - 3  فقط زن

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم 3 - 
 روزانه 1491  قزوين

روزانه 1492  دانشگاه تبريز  تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم 4 -
روزانه 1493  دانشگاه تربيت مدرس  تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم 3 -

روزانه 1494  دانشگاه تهران  تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني
روزانه 1495  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم 3 -
روزانه 1496  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم 3 -
روزانه 1497  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم 4 -
روزانه 1498  دانشگاه شيراز  تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم 4 -
روزانه 1499  دانشگاه فردوسي مشهد  تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم 3 -
روزانه 1500  آباد خرم - لرستان دانشگاه   تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم 6 -
تاريخ انقالب اسالمي 3 - روزانه 1501  دانشگاه اصفهان
تاريخ انقالب اسالمي 4 - روزانه 1502  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  تاريخ انقالب اسالمي  3 - 
 روزانه 1503  قزوين

و انقالب ) س(پژوهشكده امام خميني اسالميتاريخ انقالب   7 - 
 روزانه 1504  اسالمي

تاريخ علم دوره اسالمي 3 - روزانه 1505 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
ايران شناسي 5 - روزانه 1506  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

نوبت دوم 1507 )ويژه خواهران(تهران -)س(الزهرادانشگاه   تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم - 1 فقط زن

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم 3 - 
 نوبت دوم 1508  قزوين

نوبت دوم 1509  دانشگاه تبريز  تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم 2 -
نوبت دوم 1510  دانشگاه تربيت مدرس  تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم 1 -

نوبت دوم 1511  دانشگاه تهران  تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني
نوبت دوم 1512  دانشگاه فردوسي مشهد  تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم 2 -
تاريخ انقالب اسالمي 1 - نوبت دوم 1513  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  تاريخ انقالب اسالمي  2 - 
 نوبت دوم 1514  قزوين

ايران شناسي 5 - نوبت دوم 1515  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   تاريخ تاريخ ايران دوره اسالم 6 - 
 پيام نور 1516  تحصيالت تكميلي تهران

تاريخ تشيع اثني عشري 7 - غيرانتفاعي 1517  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
هاي تشيع فرقه 4 - غيرانتفاعي 1518  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

 تاريخ ايران قبل ازاسالم ـ تاريخ - 2123
روزانه 1519  دانشگاه تهران  تاريخ اسالمتاريخ ايران قبل از  2 -  محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني
نوبت دوم 1520  دانشگاه تهران  تاريخ تاريخ ايران قبل از اسالم 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 علوم اجتماعي - 2125
رفاه اجتماعي 1 -  ها پذيرش با عنوان مطالعات تعاوني خارج به اعزام بورس 1521  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

جامعه شناسي اقتصادي و  4 - 
 روزانه 1522  دانشگاه تبريز  جامعه شناسي توسعه

جامعه شناسي اقتصادي و  4 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران
 روزانه 1523  دانشگاه تهران  جامعه شناسي توسعه

جامعه شناسي اقتصادي و  9 - 
 روزانه 1524  فردوسي مشهددانشگاه   جامعه شناسي توسعه

جامعه شناسي اقتصادي و  4 - 
 روزانه 1525  بابلسر - دانشگاه مازندران   جامعه شناسي توسعه

جامعه شناسي اقتصادي و  7 - 
 روزانه 1526  دانشگاه يزد  جامعه شناسي توسعه

روزانه 1527  دانشگاه تربيت مدرس  جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي 3 -
روزانه 1528  دانشگاه تهران  جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي 4 - دانشكده علوم اجتماعي تهران محل تحصيل

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  علوم اجتماعي - 2125  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

روزانه 1529  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي 5 -
روزانه 1530  رشت -دانشگاه گيالن   جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي 3 -

پذيرش با عنوان مطالعات سياسي انقالب اسالمي 
گرايش جامعه شناسي سياسي جمهوري اسالمي 

 ايران
انقالب  و) س(امام خمينيپژوهشكده   جامعه شناسي جامعه شناسي سياسي 4 -

 روزانه 5440  اسالمي

روزانه 1531  دانشگاه تربيت مدرس  جامعه شناسي جامعه شناسي سياسي 3 -
روزانه 1532  دانشگاه شيراز  جامعه شناسي جامعه شناسي سياسي 3 -
روزانه 1533  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   جامعه شناسي جامعه شناسي سياسي 5 -

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  5 - 
 روزانه 1534  دانشگاه اصفهان  جامعه شناسي ايران

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  5 - فقط زن
 روزانه 1535 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  جامعه شناسي ايران

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  4 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران
 روزانه 1536  دانشگاه تهران  جامعه شناسي ايران

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 1537  تهران -دانشگاه خوارزمي   جامعه شناسي ايران

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  4 - 
 روزانه 1538  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   جامعه شناسي ايران

اجتماعي جامعه شناسي مسائل  3 - 
 روزانه 1539  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   جامعه شناسي ايران

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  4 - 
 روزانه 1540  دانشگاه شيراز  جامعه شناسي ايران

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  4 - 
 روزانه 1541  دانشگاه كاشان  جامعه شناسي ايران

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  7 - 
 روزانه 1542  بابلسر - دانشگاه مازندران   جامعه شناسي ايران

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  3 - 
 روزانه 1543  دانشگاه يزد  جامعه شناسي ايران

روزانه 1544  دانشگاه تهران  جامعه شناسي روستايي -توسعه اجتماعي  3 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران
رفاه اجتماعي 4 - روزانه 1545  تهران - عالمه طباطبايي دانشگاه 

دانش اجتماعي مسلمين 3 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران روزانه 1546  دانشگاه تهران
مردم شناسي 3 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران روزانه 1547  دانشگاه تهران

جامعه شناسي اقتصادي و  2 - 
 نوبت دوم 1548  دانشگاه تبريز  جامعه شناسي توسعه

جامعه شناسي اقتصادي و  1 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران
 نوبت دوم 1549  دانشگاه تهران  جامعه شناسي توسعه

جامعه شناسي اقتصادي و  6 - 
 نوبت دوم 1550  دانشگاه فردوسي مشهد  جامعه شناسي توسعه

جامعه شناسي اقتصادي و  4 - 
 نوبت دوم 1551  بابلسر - دانشگاه مازندران   جامعه شناسي توسعه

نوبت دوم 1552  دانشگاه تهران  جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي 1 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  1 - 
 نوبت دوم 1553  دانشگاه اصفهان  جامعه شناسي ايران

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  1 - اجتماعي تهرانمحل تحصيل دانشكده علوم 
 نوبت دوم 1554  دانشگاه تهران  جامعه شناسي ايران

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  2 - 
 نوبت دوم 1555  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   جامعه شناسي ايران

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  2 - 
دومنوبت  1556  دانشگاه كاشان  جامعه شناسي ايران  

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  7 - 
 نوبت دوم 1557  بابلسر - دانشگاه مازندران   جامعه شناسي ايران

نوبت دوم 1558  دانشگاه تهران  جامعه شناسي روستايي -توسعه اجتماعي  2 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران
مسلميندانش اجتماعي  3 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران نوبت دوم 1559  دانشگاه تهران
مردم شناسي 3 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران نوبت دوم 1560  دانشگاه تهران

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   جامعه شناسي ايران

 پيام نور 1561  تحصيالت تكميلي تهران
سياست گذاري فرهنگي - 5 دفترچهشرايط در انتهاي  غيرانتفاعي 1562  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه 

دانش اجتماعي مسلمين - 5 شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي 1563  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه 

جامعه شناسي اقتصادي و  4 - 
  جامعه شناسي توسعه

تحصيل پرديس محل (دانشگاه تهران 
هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي

  )امسال در تهران
پرديس خودگردان 1564

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 1565  دانشگاه شيراز  جامعه شناسي ايران

 جمعيت شناسي - 2126
اقتصاد پذيرش با عنوان جمعيت شناسي گرايش 

خارج به اعزام بورس 1566  دانشگاه يزد جمعيت شناسي  1 -  جمعيت
جمعيت شناسي 4 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران روزانه 1567  دانشگاه تهران

جمعيت شناسي 2 - روزانه 1568  دانشگاه يزد
جمعيت شناسي 2 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران نوبت دوم 1569  تهراندانشگاه 

جمعيت شناسي 1 - نوبت دوم 1570  دانشگاه يزد
 مددكاري اجتماعي - 2127

مددكاري اجتماعي 1 -  پذيرش با عنوان مديريت خدمات اجتماعي خارج به اعزام بورس 1571  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
مددكاري اجتماعي 4 - روزانه 1572  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 علوم قرآن و حديث ـالهيات  - 2129
البالغه نهجعلوم و معارف  2 -   روزانه 1573  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 

تفسير تطبيقي 5 - فقط مرد روزانه 1574  دانشگاه قم
تفسير تطبيقي 3 - روزانه 1575  دانشگاه يزد
علوم قرآن و حديث 3 - روزانه 1576  ميبد -حايري دانشگاه آيت اله 
علوم قرآن و حديث 4 - روزانه 1577  دانشگاه 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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  علوم قرآن و حديث ـالهيات  - 2129  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

حديث علوم قرآن و 5 - فقط زن روزانه 1578 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا
علوم قرآن و حديث 2 - روزانه 1579  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
علوم قرآن و حديث 4 - روزانه 1580  دانشگاه تربيت مدرس

علوم قرآن و حديث 5 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي روزانه 1581  دانشگاه تهران
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم قرآن و حديث  3 - 

 روزانه 1582  )فارابي قم
علوم قرآن و حديث 3 - روزانه 1583  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
علوم قرآن و حديث 6 - روزانه 1584  دانشگاه فردوسي مشهد

علوم قرآن و حديث 5 - فقط زن روزانه 1585  دانشگاه قم
علوم قرآن و حديث 2 - روزانه 1586  دانشگاه كاشان
تفسير تطبيقي 2 - نوبت دوم 1587  دانشگاه يزد
علوم قرآن و حديث 2 - نوبت دوم 1588  دانشگاه اصفهان

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم قرآن و حديث  2 - 
 نوبت دوم 1589  )فارابي قم

علوم قرآن و حديث 2 - الهيات و معارف اسالميمحل تحصيل دانشكده  نوبت دوم 1590  دانشگاه تهران
علوم قرآن و حديث 1 - نوبت دوم 1591  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
علوم قرآن و حديث 3 - نوبت دوم 1592  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم قرآن و حديث 1 - نوبت دوم 1593  دانشگاه كاشان

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  البالغه نهجعلوم و معارف   2 - 
 پيام نور 1594  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث  3 - 
 پيام نور 1595  تحصيالت تكميلي تهران

علوم قرآن و حديث 3 - محل تحصيل تهران غيرانتفاعي 5436  )تهران(الدين  اصولكده غيرانتفاعي دانش
علوم قرآن و حديث 3 - محل تحصيل قم غيرانتفاعي 5437  )قم(الدين  كده غيرانتفاعي اصولدانش
البالغه نهجعلوم و معارف  3 - محل تحصيل قم غيرانتفاعي 5438  قم -گاه غيرانتفاعي قرآن و حديث دانش

علوم قرآن و حديث 1 - پرديس خودگردان 1596  دانشگاه كاشان
 فقه و مباني حقوق اسالمي ـالهيات  - 2130

  - 2  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 روزانه 1597  دانشگاه ايالم و مباني حقوق اسالمي

 - 2  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 روزانه 1598  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  و مباني حقوق اسالمي
  4 - الهيات و معارف اسالميمحل تحصيل دانشكده 

فقه  - الهيات و معارف اسالمي 
 روزانه 1599  دانشگاه تهران و مباني حقوق اسالمي

 - 3  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1600  )فارابي قم

 - 3  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 روزانه 1601  دانشگاه سمنان حقوق اسالميو مباني 

 - 3  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 روزانه 1602  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  و مباني حقوق اسالمي

 - 8  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 روزانه 1603  دانشگاه فردوسي مشهد و مباني حقوق اسالمي
  10 - فقط مرد

فقه  - اسالمي  الهيات و معارف
 روزانه 1604  دانشگاه قم و مباني حقوق اسالمي

 - 3  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 روزانه 1605  بابلسر - دانشگاه مازندران  و مباني حقوق اسالمي

 - 2  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 روزانه 1606  دانشگاه ياسوج و مباني حقوق اسالمي

 - 7  
انديشه  فقه و مباني حقوق و

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

 روزانه 1607  اسالمي

 - 14  
الهيات و معارف اسالمي و 

 روزانه 1608  )ع(دانشگاه امام صادق  ارشاد
فقه و حقوق خصوصي 6 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 1609  تهران -دانشگاه شهيد مطهري
 - 1  

فقه  - اسالمي الهيات و معارف 
 نوبت دوم 1610  دانشگاه ايالم و مباني حقوق اسالمي

 - 1  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 نوبت دوم 1611  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  و مباني حقوق اسالمي

 - 2  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 1612  )فارابي قم
  2 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي

فقه  - الهيات و معارف اسالمي 
 نوبت دوم 1613  دانشگاه تهران و مباني حقوق اسالمي

 - 1  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 نوبت دوم 1614  دانشگاه سمنان و مباني حقوق اسالمي

 - 2  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 نوبت دوم 1615  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مباني حقوق اسالميو 

 - 5  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 نوبت دوم 1616  دانشگاه فردوسي مشهد و مباني حقوق اسالمي

 - 2  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 نوبت دوم 1617  بابلسر - دانشگاه مازندران  و مباني حقوق اسالمي

 - 5  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1618  تحصيالت تكميلي تهران

 - 7  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 -) ع(اميرالمومنينغيرانتفاعي دانشگاه 

 غيرانتفاعي 1619  اهواز
  3 - فقط مرد

فقه  - و معارف اسالمي الهيات 
 غيرانتفاعي 1620  عدالتغيرانتفاعي دانشگاه  و مباني حقوق اسالمي

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

 غيرانتفاعي 1621  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  و مباني حقوق اسالمي
مذاهب فقهي 7 - غيرانتفاعي 1622  قم -مذاهب اديان و غيرانتفاعي دانشگاه 

 - 4  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
محل تحصيل پرديس خودگردان (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 1623  )هاي امسال در تهران البرز كرج صرفاً ورودي

 - 2  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

پرديس خودگردان 1624  مشهددانشگاه فردوسي  و مباني حقوق اسالمي
  10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

فقه  - الهيات و معارف اسالمي 
پرديس خودگردان 1625  دانشگاه قم و مباني حقوق اسالمي

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

پرديس خودگردان 1626  بابلسر - دانشگاه مازندران  و مباني حقوق اسالمي

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  اديان و عرفان ـالهيات  - 2131
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

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

 روزانه 1627  دانشگاه تهران اديان و عرفان

 - 4  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 روزانه 1628  دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان

 - 7  
عرفان اسالمي و انديشه امام 

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

 روزانه 1629  اسالمي
عرفان و تصوف 3 - روزانه 1630  دانشگاه سمنان

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

 نوبت دوم 1631  دانشگاه تهران اديان و عرفان

 - 2  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 نوبت دوم 1632  دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان
عرفان و تصوف 2 - نوبت دوم 1633  دانشگاه سمنان
الهيات مسيحي 7 - غيرانتفاعي 1634  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه   تطبيقي اديانمطالعات 

 - 7  
عرفان اسالمي و انديشه امام 

 غيرانتفاعي 1635  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه  )ره(خميني 
تصوف و عرفان اسالمي 7 - غيرانتفاعي 1636  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

 تاريخ و تمدن ملل اسالمي ـالهيات  - 2132
  - 2  

 - الهيات و معارف اسالمي 
 تاريخ و تمدن ملل اسالمي

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
 روزانه 1637  قزوين

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

 روزانه 1638  دانشگاه تهران تاريخ و تمدن ملل اسالمي

 - 6  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 روزانه 1639  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ و تمدن ملل اسالمي

 - 1  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 تاريخ و تمدن ملل اسالمي
 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
 نوبت دوم 1640  قزوين

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

 نوبت دوم 1641  دانشگاه تهران تاريخ و تمدن ملل اسالمي

 - 4  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 نوبت دوم 1642  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ و تمدن ملل اسالمي

 كالم ـ الهيات - 2133
حكمت متعاليه 3 -   روزانه 1643  دانشگاه اصفهان

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  حكمت متعاليه  5 - 
 روزانه 1644  )كرج

حكمت متعاليه 6 - روزانه 1645  دانشگاه فردوسي مشهد
حكمت متعاليه 3 - روزانه 1646 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  كالم اماميه  3 - 
 روزانه 1647  )فارابي قم

كالم اسالمي 10 - فقط مرد روزانه 1648  دانشگاه قم  كالم
حكمت متعاليه 4 - نوبت دوم 1649  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  كالم اماميه  2 - 
 نوبت دوم 1650  )فارابي قم

مذاهب كالمي 7 - غيرانتفاعي 1651  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
شيعه شناسي 7 - غيرانتفاعي 1652  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
دين پژوهي 7 - غيرانتفاعي 1653  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

كالم اماميه 4 - محل تحصيل قم غيرانتفاعي 1654  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 

 -) ع(امير المومنينغيرانتفاعي دانشگاه   كالم شيعه امامت 7 - 
 غيرانتفاعي 1655  اهواز

حكمت متعاليه 3 - پرديس خودگردان 1656  دانشگاه فردوسي مشهد
كالم اسالمي 10 - پرديس خودگردان 1657  دانشگاه قم  كالم

 فقه شافعي - 2134
فقه شافعي 3 -  محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي روزانه 1658  دانشگاه تهران
فقه شافعي 2 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي نوبت دوم 1659  دانشگاه تهران

 فلسفه -  2136
فلسفه 4 -   روزانه 1660  دانشگاه اصفهان

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  فلسفه  3 - 
 روزانه 1661  قزوين

فلسفه 7 - روزانه 1662  دانشگاه تبريز
فلسفه 3 - روزانه 1663  دانشگاه تربيت مدرس

فلسفه 4 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 1664  دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  فلسفه  3 - 
 روزانه 1665  )فارابي قم

فلسفه 6 - روزانه 1666  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
فلسفه 5 - روزانه 1667  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  فلسفه دين  3 - 
 روزانه 1668  )فارابي قم

فلسفه دين 3 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي روزانه 1669  دانشگاه تهران
فلسفه دين 3 - روزانه 1670 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
فلسفه اخالق 7 - روزانه 1671  دانشگاه قم

فلسفه تطبيقي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 1672  تهران -دانشگاه شهيد مطهري
فلسفه تطبيقي 10 - فقط زن روزانه 1673  دانشگاه قم

 - 3  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
 -  )ره(خميني ي امام الملل بيندانشگاه 
 روزانه 1674  قزوين

 - 2  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 روزانه 1675  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و كالم اسالمي

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

 روزانه 1676  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي

 - 3  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1677  )فارابي قم

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  فلسفه - 2136  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

 - 4  
 - اسالمي الهيات و معارف 

 روزانه 1678  دانشگاه زنجان فلسفه و كالم اسالمي

 - 4  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 روزانه 1679  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه و كالم اسالمي

 - 5  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 روزانه 1680  دانشگاه شيراز فلسفه و كالم اسالمي

 - 4  
 - اسالمي الهيات و معارف 

 روزانه 1681  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه و كالم اسالمي

  7 - فقط مرد
 - الهيات و معارف اسالمي 

 روزانه 1682  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  فلسفه  3 - 
 نوبت دوم 1683  قزوين

فلسفه 4 - نوبت دوم 1684  دانشگاه تبريز
فلسفه 1 - نوبت دوم 1685  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  فلسفه  2 - 
 نوبت دوم 1686  )فارابي قم

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  فلسفه دين  2 - 
 نوبت دوم 1687  )فارابي قم

فلسفه دين 1 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي نوبت دوم 1688  دانشگاه تهران
فلسفه اخالق 3 - نوبت دوم 1689  دانشگاه قم

 - 3  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
 نوبت دوم 1690  قزوين

 - 2  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 نوبت دوم 1691  تهران -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد  فلسفه و كالم اسالمي

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

 نوبت دوم 1692  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي

 - 2  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 1693  )فارابي قم

  3 - فقط مرد
 - الهيات و معارف اسالمي 

 نوبت دوم 1694  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه دين  5 - 
 پيام نور 1695  تحصيالت تكميلي تهران

 - 5  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
 مركز -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1696  تحصيالت تكميلي تهران
فلسفه 5 - غيرانتفاعي 1697  تهران -خاتم غيرانتفاعي دانشگاه 

فلسفه اسالمي - 5 شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي 1698  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه 
فلسفه حقوق - 5 شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي 1699  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه 

 - 7  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 غيرانتفاعي 1700  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي

 - 5  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 غيرانتفاعي 1701  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي
دينيحكمت هنرهاي  7 - غيرانتفاعي 1702  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

فلسفه تطبيقي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1703  دانشگاه قم
  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 - الهيات و معارف اسالمي 
خودگردانپرديس  1704  دانشگاه شيراز فلسفه و كالم اسالمي

 فلسفه منطق -  2137
فلسفه منطق 3 -   روزانه 1705  دانشگاه تربيت مدرس

 فلسفه علم - 2138
فلسفه علم و فناوري 4 -   روزانه 1706  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
فلسفه فيزيك - 5 شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي 1707  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه 

 فلسفه تعليم و تربيت - 2141
روزانه 1708  دانشگاه اصفهان  فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي 3 -  

روزانه 1709 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي - 3 فقط زن
روزانه 1710  تهران -دانشگاه خوارزمي   تعليم و تربيتفلسفه  تعليم و تربيت اسالمي 4 - محل تحصيل تهران

روزانه 1711  تهران - دانشگاه شاهد   فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
روزانه 1712  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي 2 -
روزانه 1713  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   فلسفه تعليم و تربيت تربيت اسالميتعليم و  4 -
روزانه 1714  دانشگاه شيراز  فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي 4 -
روزانه 1715  دانشگاه فردوسي مشهد  فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي 4 -

نوبت دوم 1716 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي - 2 فقط زن
نوبت دوم 1717  تهران - دانشگاه شاهد   فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي 3 - شرايط در انتهاي دفترچه

نوبت دوم 1718  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي 1 -
نوبت دوم 1719  دانشگاه فردوسي مشهد  فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي 2 -

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي 5 - 
 پيام نور 1720  تحصيالت تكميلي تهران

پرديس خودگردان 1721  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي 2 -
پرديس خودگردان 1722  دانشگاه شيراز  فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ريزي درسي برنامه - 2142
ريزي درسي برنامه 1 -  پذيرش با عنوان آموزش و پرورش پيش دبستان خارج به اعزام بورس 1723  تهران - عالمه طباطبايي دانشگاه 

ريزي درسي برنامه 8 - روزانه 1724  دانشگاه اصفهان
ريزي درسي برنامه 5 - فقط زن روزانه 1725 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا

ريزي درسي برنامه 4 - روزانه 1726  دانشگاه بيرجند
ريزي درسي برنامه 3 - روزانه 1727  دانشگاه تبريز
ريزي درسي برنامه 3 - روزانه 1728  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
ريزي درسي برنامه 3 - روزانه 1729  دانشگاه تربيت مدرس

ريزي درسي برنامه 3 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران روزانه 1730  دانشگاه تهران
ريزي درسي برنامه 4 - محل تحصيل تهران روزانه 1731  تهران -دانشگاه خوارزمي 

ريزي درسي برنامه 3 - روزانه 1732  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  ريزي درسي برنامه - 2142  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

ريزي درسي برنامه 4 - روزانه 1733  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 
ريزي درسي برنامه 1 - نوبت دوم 1734  دانشگاه بيرجند
ريزي درسي برنامه 2 - نوبت دوم 1735  دانشگاه تبريز
ريزي درسي برنامه 3 - نوبت دوم 1736  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ريزي درسي برنامه 3 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران نوبت دوم 1737  دانشگاه تهران
ريزي درسي برنامه 2 - نوبت دوم 1738  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 

ريزي درسي برنامه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1739  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 مديريت آموزشي - 2143

مديريت آموزشي 1 -  پذيرش با عنوان برنامه ريزي آموزشي خارج به اعزام بورس 1740  دانشگاه تهران
مديريت آموزشي 5 - روزانه 1741  دانشگاه اروميه
مديريت آموزشي 3 - روزانه 1742  دانشگاه اصفهان

آموزشيمديريت  4 - محل تحصيل واحد خواهران -فقط زن  روزانه 1743  )ع(دانشگاه امام صادق 
مديريت آموزشي 2 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران روزانه 1744  دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت آموزشي  3 - 
 روزانه 1745  )فارابي قم

مديريت آموزشي 6 - محل تحصيل تهران روزانه 1746  تهران -دانشگاه خوارزمي 
مديريت آموزشي 3 - روزانه 1747  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت آموزشي 4 - روزانه 1748  دانشگاه فردوسي مشهد
مديريت آموزشي 2 - روزانه 1749  سنندج -دانشگاه كردستان 
مديريت آموزشي 3 - روزانه 1750  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
مديريت آموزشي 1 - نوبت دوم 1751  دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت آموزشي  2 - 
 نوبت دوم 1752  )فارابي قم

مديريت آموزشي 1 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران نوبت دوم 1753  دانشگاه تهران
مديريت آموزشي 2 - نوبت دوم 1754  دانشگاه فردوسي مشهد
مديريت آموزشي 3 - نوبت دوم 1755  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 روان شناسي تربيتي - 2144
روان شناسي تربيتي 1 - پذيرش با عنوان آموزش پيش دبستاني و دبستاني خارج به اعزام بورس 1756  دانشگاه شيراز

روان شناسي تربيتي 3 - فقط زن روزانه 1757 )خواهران ويژه(تهران -)س(دانشگاه الزهرا
روان شناسي تربيتي 2 - روزانه 1758  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
روان شناسي تربيتي 5 - روزانه 1759  دانشگاه تبريز

روان شناسي تربيتي 5 - محل تحصيل تهران روزانه 1760  تهران -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل دانشكده  محل(دانشگاه سمنان  روان شناسي تربيتي  2 - 
 روزانه 1761  )مهدي شهر

روان شناسي تربيتي 4 - روزانه 1762  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
روان شناسي تربيتي 6 - روزانه 1763  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
روان شناسي تربيتي 3 - روزانه 1764  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
تربيتيروان شناسي  3 - روزانه 1765  دانشگاه شيراز
روان شناسي تربيتي 5 - روزانه 1766  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
روان شناسي تربيتي 4 - روزانه 1767  دانشگاه فردوسي مشهد
روان شناسي تربيتي 9 - روزانه 1768  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

روان شناسي تربيتي 2 - فقط زن نوبت دوم 1769 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا
روان شناسي تربيتي 1 - نوبت دوم 1770  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
روان شناسي تربيتي 3 - نوبت دوم 1771  دانشگاه تبريز

محل تحصيل دانشكده (دانشگاه سمنان  روان شناسي تربيتي  2 - 
 نوبت دوم 1772  )مهدي شهر

روان شناسي تربيتي 2 - نوبت دوم 1773  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  روان شناسي تربيتي  7 - 
پرديس خودگردان 1774  )خودگردان كيش

محل تحصيل دانشكده (دانشگاه سمنان  روان شناسي تربيتي  2 - 
پرديس خودگردان 1775  )مهدي شهر

روان شناسي تربيتي 4 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 1776  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
روان شناسي تربيتي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1777  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
روان شناسي تربيتي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1778  شيرازدانشگاه 

 تكنولوژي آموزشي - 2145
تكنولوژي آموزشي 1 -  پذيرش با عنوان يادگيري فناورانه خارج به اعزام بورس 1779  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

تكنولوژي آموزشي 1 - پذيرش با عنوان آموزش و پرورش دبستان خارج به اعزام بورس 1780  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
تكنولوژي آموزشي 3 - روزانه 1781  دانشگاه تربيت مدرس
تكنولوژي آموزشي 5 - روزانه 1782  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

تكنولوژي آموزشي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1783  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
 آموزش عالي - 2146

روزانه 1784  دانشگاه اروميه  آموزش عالي مديريت آموزش عالي - 5  
روزانه 1785  دانشگاه تهران  آموزش عالي مديريت آموزش عالي 2 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران

روزانه 1786  تهران -دانشگاه خوارزمي   آموزش عالي مديريت آموزش عالي 6 - محل تحصيل تهران
روزانه 1787  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   آموزش عالي مديريت آموزش عالي 3 -
روزانه 1788  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   آموزش عالي مديريت آموزش عالي 5 -

اقتصاد و مديريت مالي آموزش  2 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران
 روزانه 1789  دانشگاه تهران  آموزش عالي عالي

برنامه ريزي توسعه آموزش  3 - 
 روزانه 1790  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   آموزش عالي عالي

برنامه ريزي توسعه آموزش  2 - 
 روزانه 1791  سنندج -دانشگاه كردستان   آموزش عالي عالي

برنامه ريزي توسعه آموزش  2 - 
 روزانه 1792  بابلسر - دانشگاه مازندران   آموزش عالي عالي

برنامه ريزي درسي در آموزش  3 - 
 روزانه 1793  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   آموزش عالي عالي

نوبت دوم 1794  دانشگاه اروميه  آموزش عالي مديريت آموزش عالي - 1
نوبت دوم 1795  دانشگاه تهران  آموزش عالي مديريت آموزش عالي 1 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي 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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  آموزش عالي - 2146  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

اقتصاد و مديريت مالي آموزش  1 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران
 نوبت دوم 1796  دانشگاه تهران  آموزش عالي عالي

توسعه آموزش برنامه ريزي  2 - 
 نوبت دوم 1797  بابلسر - دانشگاه مازندران   آموزش عالي عالي

پرديس خودگردان 1798  تهران -دانشگاه خوارزمي   آموزش عالي مديريت آموزش عالي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
پرديس خودگردان 1799  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   آموزش عالي مديريت آموزش عالي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي - 2147
پذيرش با عنوان كودكان استثنايي گرايش 

  1 -  اي حسي و حركتي بازپروري شغلي و حرفه
روان شناسي و آموزش 

خارج به اعزام بورس 1800  دانشگاه تهران كودكان استثنايي
عنوان مشاوره مدرسه كودكان پذيرش با 
  1 - استثنايي

روان شناسي و آموزش 
خارج به اعزام بورس 1801  دانشگاه تهران كودكان استثنايي

  1 - پذيرش با عنوان اختالالت رفتاري
روان شناسي و آموزش 

خارج به اعزام بورس 1802  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  كودكان استثنايي

  1 - اختالالت يادگيريپذيرش با عنوان 
روان شناسي و آموزش 

خارج به اعزام بورس 1803  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  كودكان استثنايي

  1 - هاي حسي و حركتي پذيرش با عنوان نارسايي
روان شناسي و آموزش 

خارج به اعزام بورس 1804  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  كودكان استثنايي

 - 3  
روان شناسي و آموزش 

 روزانه 1805  دانشگاه اصفهان كودكان استثنايي

  5 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران
روان شناسي و آموزش 

 روزانه 1806  دانشگاه تهران كودكان استثنايي

 - 4  
روان شناسي و آموزش 

 روزانه 1807  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  كودكان استثنايي

  3 - تحصيل دانشكده روانشناسي تهرانمحل 
روان شناسي و آموزش 

 نوبت دوم 1808  دانشگاه تهران كودكان استثنايي

 مشاوره - 2148
مشاوره 6 -   روزانه 1809  دانشگاه اصفهان

مشاوره 4 - فقط زن روزانه 1810 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  مشاوره  4 - 
 روزانه 1811  )كرج

مشاوره 4 - روزانه 1812  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
مشاوره 5 - روزانه 1813  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
مشاوره 4 - روزانه 1814  دانشگاه فردوسي مشهد
مشاوره 3 - روزانه 1815  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
مشاوره 4 - روزانه 1816  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 
مشاوره 2 - نوبت دوم 1817  دانشگاه اصفهان
مشاوره 1 - نوبت دوم 1818  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
مشاوره 2 - نوبت دوم 1819  دانشگاه فردوسي مشهد
مشاوره 3 - نوبت دوم 1820  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
مشاوره 2 - نوبت دوم 1821  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 

مشاوره 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1822  تهران -دانشگاه خوارزمي 
مشاوره - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1823  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 اندازه گيري سنجش و - 2149
سنجش و اندازه گيري 3 -  محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران روزانه 1824  دانشگاه تهران

سنجش و اندازه گيري 5 - روزانه 1825  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
سنجش و اندازه گيري 3 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران نوبت دوم 1826  دانشگاه تهران

 روان شناسي - 2150
روان شناسي 1 -  پذيرش با عنوان روان شناسي اجتماعي خارج به اعزام بورس 1827  دانشگاه تهران

پذيرش با عنوان روان شناسي گرايش فلسفه 
خارج به اعزام بورس 1828  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  روان شناسي  1 - روان شناسي

پذيرش با عنوان روان شناسي گرايش 
خارج به اعزام بورس 1829  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  روان شناسي  1 - سايبرسايكولوژي

پذيرش با عنوان روان شناسي گرايش روان 
خارج به اعزام بورس 1830  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  روان شناسي  1 - شناسي اجتماعي

باليني روان شناسي 1 - خارج به اعزام بورس 5441  دانشگاه تربيت مدرس
روان شناسي 5 - روزانه 1831  دانشگاه اروميه
روان شناسي 7 - روزانه 1832  دانشگاه اصفهان

روان شناسي 5 - فقط زن روزانه 1833 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا
روان شناسي 5 - روزانه 1834  دانشگاه تبريز
روان شناسي 3 - روزانه 1835  تربيت مدرسدانشگاه 

روان شناسي 4 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران روزانه 1836  دانشگاه تهران
روان شناسي 4 - محل تحصيل تهران روزانه 1837  تهران -دانشگاه خوارزمي 

روان شناسي 4 - روزانه 1838  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل تحصيل دانشكده (دانشگاه سمنان  روان شناسي  3 - 
 روزانه 1839  )مهدي شهر

روان شناسي 2 - روزانه 1840  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
روان شناسي 4 - روزانه 1841  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
روان شناسي 6 - روزانه 1842  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
روان شناسي 5 - روزانه 1843  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
روان شناسي 4 - روزانه 1844  دانشگاه فردوسي مشهد
روان شناسي 9 - روزانه 1845  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
روان شناسي 4 - روزانه 1846  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

روان شناسي باليني 4 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 1847  تهران - دانشگاه شاهد 
روان شناسي باليني 8 - روزانه 1848  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
روان شناسي باليني 10 - روزانه 1849  دانشگاه شيراز

روان شناسي سالمت 3 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران روزانه 1850  دانشگاه تهران
روان شناسي سالمت 5 - محل تحصيل تهران روزانه 1851  تهران -خوارزمي دانشگاه 

خانواده و سالمت جنسي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 5460  تهران - دانشگاه شاهد 
روان شناسي 1 - نوبت دوم 1852  دانشگاه اروميه

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  روان شناسي - 2150  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   مؤسسه محل تحصيلنام دانشگاه يا   نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

روان شناسي 1 - نوبت دوم 1853  دانشگاه اصفهان
روان شناسي 1 - فقط زن نوبت دوم 1854 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا

روان شناسي 3 - نوبت دوم 1855  دانشگاه تبريز
روان شناسي 1 - نوبت دوم 1856  دانشگاه تربيت مدرس

روان شناسي 2 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران نوبت دوم 1857  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده (دانشگاه سمنان  روان شناسي  2 - 
 نوبت دوم 1858  )مهدي شهر

روان شناسي 1 - نوبت دوم 1859  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
روان شناسي 4 - نوبت دوم 1860  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 
روان شناسي 2 - نوبت دوم 1861  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
روان شناسي 2 - نوبت دوم 1862  دانشگاه فردوسي مشهد
روان شناسي 4 - نوبت دوم 1863  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

روان شناسي باليني 1 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 1864  تهران - دانشگاه شاهد 
روان شناسي سالمت 3 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران نوبت دوم 1865  دانشگاه تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  روان شناسي  5 - 
 پيام نور 1866  تحصيالت تكميلي تهران

روان شناسي باليني 7 - غيرانتفاعي 1867 تهران -و فرهنگ  علمغيرانتفاعي دانشگاه 
روان شناسي 4 - پرديس خودگردان 1868  دانشگاه اصفهان

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  روان شناسي  7 - 
پرديس خودگردان 1869  )خودگردان كيش

روان شناسي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1870  تهران -دانشگاه خوارزمي 

محل تحصيل دانشكده (دانشگاه سمنان  روان شناسي  2 - 
پرديس خودگردان 1871  )مهدي شهر

روان شناسي باليني 4 - شرايط در انتهاي دفترچه پرديس خودگردان 1872  تهران - دانشگاه شاهد 
روان شناسي باليني 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1873  دانشگاه شيراز

روان شناسي سالمت 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1874  تهران -دانشگاه خوارزمي 
 علم اطالعات و دانش شناسي - 2153

روزانه 1875  دانشگاه اصفهان  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 3 -  
روزانه 1876 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 5 - فقط زن

روزانه 1877  دانشگاه تهران  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
روزانه 1878  تهران -دانشگاه خوارزمي   اطالعات و دانش شناسي علم بازيابي اطالعات و دانش 4 - محل تحصيل تهران

روزانه 1879  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 4 -
روزانه 1880  دانشگاه شيراز  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 3 -
روزانه 1881  دانشگاه فردوسي مشهد  علم اطالعات و دانش شناسي دانشبازيابي اطالعات و  4 -

روزانه 1882  دانشگاه تهران  علم اطالعات و دانش شناسي مديريت اطالعات و دانش 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
نوبت دوم 1883  دانشگاه تهران  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

نوبت دوم 1884  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 1 -
نوبت دوم 1885  دانشگاه فردوسي مشهد  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 2 -

نوبت دوم 1886  دانشگاه تهران  علم اطالعات و دانش شناسي اطالعات و دانشمديريت  2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 5 - 
 پيام نور 1887  مركز مشهد

 -استان خراسان رضوي دانشگاه پيام نور   علم اطالعات و دانش شناسي مديريت اطالعات و دانش 5 - 
 پيام نور 1888  مركز مشهد

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 7 - 
پرديس خودگردان 1889  )خودگردان كيش

پرديس خودگردان 1890  شيراز دانشگاه  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 حقوق عمومي - 2154

حقوق عمومي 4 -   روزانه 1891  )ع(دانشگاه امام صادق 
حقوق عمومي 4 - روزانه 1892  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق عمومي  3 - 
 روزانه 1893  )فارابي قم

حقوق عمومي 6 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه 1894  دانشگاه تهران
حقوق عمومي 4 - روزانه 1895  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
حقوق عمومي 5 - روزانه 1896  دانشگاه شيراز
حقوق عمومي 5 - روزانه 1897  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
حقوق عمومي 4 - روزانه 1898  دانشگاه قم
عموميحقوق  2 - نوبت دوم 1899  دانشگاه تبريز

حقوق عمومي 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم 1900  دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق عمومي  2 - 
 نوبت دوم 1901  )فارابي قم

حقوق عمومي 2 - نوبت دوم 1902  دانشگاه قم

 حقوق عمومي  6 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 1903

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق عمومي  7 - 
پرديس خودگردان 1904  )خودگردان كيش

حقوق عمومي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1905  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
حقوق عمومي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1906  دانشگاه شيراز
حقوق عمومي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1907  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 حقوق جزا و جرم شناسي -  2155
جرم شناسي حقوق جزا و 4 -   روزانه 1908  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 

حقوق جزا و جرم شناسي 6 - روزانه 1909  دانشگاه اروميه
حقوق جزا و جرم شناسي 3 - روزانه 1910  )ع(دانشگاه امام صادق 
حقوق جزا و جرم شناسي 3 - روزانه 1911  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق جزا و جرم شناسي  3 - 
 روزانه 1912  )فارابي قم

حقوق جزا و جرم شناسي 5 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه 1913  دانشگاه تهران
حقوق جزا و جرم شناسي 3 - محل تحصيل تهران روزانه 1914  تهران -دانشگاه خوارزمي 

حقوق جزا و جرم شناسي 4 - روزانه 1915  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  حقوق جزا و جرم شناسي - 2155  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

حقوق جزا و جرم شناسي 4 - روزانه 1916  دانشگاه شيراز
جزا و جرم شناسيحقوق  5 - روزانه 1917  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  حقوق جزا و جرم شناسي  7 - 
 روزانه 1918  دادگستري

حقوق جزا و جرم شناسي 4 - روزانه 1919  دانشگاه فردوسي مشهد
حقوق جزا و جرم شناسي 7 - روزانه 1920  دانشگاه قم
حقوق جزا و جرم شناسي 2 - روزانه 1921  دانشگاه كاشان
حقوق جزا و جرم شناسي 3 - روزانه 1922  بابلسر - دانشگاه مازندران 

ويژه كاركنان شاغل رسمي نيروي انتظامي 
شرايط در انتهاي  -) ناجا(جمهوري اسالمي 

 فقط مرد -دفترچه 
نيروي  -دانشگاه علوم انتظامي امين  جرم يابي  10 -

 روزانه 1923  انتظامي جمهوري اسالمي ايران

حقوق جزا و جرم شناسي 3 - نوبت دوم 1924  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
حقوق جزا و جرم شناسي 1 - نوبت دوم 1925  دانشگاه اروميه
حقوق جزا و جرم شناسي 2 - نوبت دوم 1926  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  شناسي حقوق جزا و جرم  2 - 
 نوبت دوم 1927  )فارابي قم

حقوق جزا و جرم شناسي 4 - نوبت دوم 1928  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
حقوق جزا و جرم شناسي 3 - نوبت دوم 1929  دانشگاه فردوسي مشهد
حقوق جزا و جرم شناسي 2 - نوبت دوم 1930  دانشگاه قم
حقوق جزا و جرم شناسي 1 - نوبت دوم 1931  دانشگاه كاشان
حقوق جزا و جرم شناسي 3 - نوبت دوم 1932  بابلسر - دانشگاه مازندران 

حقوق جزا و جرم شناسي 3 - فقط مرد غيرانتفاعي 1933  عدالتغيرانتفاعي دانشگاه 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق جزا و جرم شناسي  7 - 
پرديس خودگردان 1934  )خودگردان كيش

حقوق جزا و جرم شناسي 3 - محل تحصيل تهران پرديس خودگردان 1935  تهران -دانشگاه خوارزمي 
حقوق جزا و جرم شناسي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1936  دانشگاه شيراز
حقوق جزا و جرم شناسي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1937  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
حقوق جزا و جرم شناسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1938  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 عمومي الملل بينحقوق  - 2156

تحصيل پرديس محل (دانشگاه تهران  عمومي الملل بينحقوق   3 -  
 روزانه 1939  )فارابي قم

عمومي الملل بينحقوق  6 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه 1940  دانشگاه تهران
عمومي الملل بينحقوق  4 - روزانه 1941  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
عمومي الملل بينحقوق  5 - روزانه 1942  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
عمومي الملل بينحقوق  7 - روزانه 1943  دانشگاه قم

عمومي الملل بينحقوق  3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم 1944  دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  عمومي الملل بينحقوق   2 - 
 نوبت دوم 1945  )فارابي قم

عمومي الملل بينحقوق  2 - نوبت دوم 1946  دانشگاه قم

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  عمومي الملل بينحقوق   5 - 
 پيام نور 1947  تحصيالت تكميلي تهران

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  عمومي الملل بينحقوق   7 - 
پرديس خودگردان 1948  )خودگردان كيش

 عمومي الملل بينحقوق   6 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 1949

عمومي الملل بينحقوق  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1950  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
عمومي الملل بينحقوق  - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1951  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 حقوق خصوصي - 2157
پذيرش با عنوان حقوق خصوصي گرايش حقوق 

خارج به اعزام بورس 1952  دانشگاه شيراز حقوق خصوصي  1 -  پزشكي
پذيرش با عنوان حقوق خصوصي گرايش حقوق 

خارج به اعزام بورس 1953  يزددانشگاه  حقوق خصوصي  1 - آب و انرژي
حقوق خصوصي 4 - روزانه 1954  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
حقوق خصوصي 6 - روزانه 1955  دانشگاه اروميه
حقوق خصوصي 4 - روزانه 1956  دانشگاه اصفهان
حقوق خصوصي 3 - روزانه 1957  )ع(دانشگاه امام صادق 
حقوق خصوصي 1 - روزانه 1958  همدان -بوعلي سينا دانشگاه 
حقوق خصوصي 5 - روزانه 1959  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق خصوصي  3 - 
 روزانه 1960  )فارابي قم

حقوق خصوصي 6 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه 1961  دانشگاه تهران
حقوق خصوصي 3 - محل تحصيل تهران روزانه 1962  تهران -دانشگاه خوارزمي 

حقوق خصوصي 4 - روزانه 1963  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
حقوق خصوصي 5 - روزانه 1964  دانشگاه شيراز
حقوق خصوصي 5 - روزانه 1965  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

اداري دانشگاه علوم قضايي و خدمات  حقوق خصوصي  7 - 
 روزانه 1966  دادگستري

حقوق خصوصي 5 - روزانه 1967  دانشگاه فردوسي مشهد
حقوق خصوصي 7 - روزانه 1968  دانشگاه قم
حقوق خصوصي 3 - روزانه 1969  بابلسر - دانشگاه مازندران 

فقه و حقوق خصوصي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 1970  تهران -دانشگاه شهيد مطهري
حقوق خصوصي 3 - نوبت دوم 1971  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
حقوق خصوصي 1 - نوبت دوم 1972  دانشگاه اروميه
حقوق خصوصي 1 - نوبت دوم 1973  دانشگاه اصفهان
حقوق خصوصي 1 - نوبت دوم 1974  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
حقوق خصوصي 3 - نوبت دوم 1975  مدرسدانشگاه تربيت 

حقوق خصوصي 4 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم 1976  دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق خصوصي  2 - 
 نوبت دوم 1977  )فارابي قم

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  حقوق خصوصي - 2157  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

حقوق خصوصي 4 - نوبت دوم 1978  دانشگاه فردوسي مشهد
حقوق خصوصي 2 - نوبت دوم 1979  دانشگاه قم
حقوق خصوصي 3 - نوبت دوم 1980  بابلسر - دانشگاه مازندران 

مركز  -تهران دانشگاه پيام نور استان  حقوق خصوصي  5 - 
 پيام نور 1981  تحصيالت تكميلي تهران

حقوق خصوصي 3 - فقط مرد غيرانتفاعي 1982  عدالتغيرانتفاعي دانشگاه 
حقوق خصوصي 7 - غيرانتفاعي 1983 تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 

محل تحصيل پرديس خودگردان (دانشگاه تهران  حقوق خصوصي  6 - 
پرديس خودگردان 1984  )هاي امسال در تهران صرفاً وروديالبرز كرج 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق خصوصي  7 - 
پرديس خودگردان 1985  )خودگردان كيش

حقوق خصوصي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1986  تهران -دانشگاه خوارزمي 
حقوق خصوصي 4 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 1987  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

حقوق خصوصي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1988  دانشگاه شيراز
حقوق خصوصي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  1989  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
حقوق خصوصي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1990  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 حقوق نفت و گاز -  2158

  - 1  
حقوق تجارت و سرمايه 

خارج به اعزام بورس 1991  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  گذاري بين المللي

محل تحصيل پرديس (تهران دانشگاه  حقوق نفت و گاز  3 - 
 روزانه 1992  )فارابي قم

حقوق نفت و گاز 4 - روزانه 1993  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4  
حقوق تجارت و سرمايه 

 روزانه 1994  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گذاري بين المللي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق نفت و گاز  2 - 
 نوبت دوم 1995  )فارابي قم

 مجموعه علوم سياسي - 2160
انديشه سياسي 4 -   روزانه 1996  )ع(دانشگاه امام صادق   علوم سياسي

انديشه سياسي 4 - روزانه 1997  دانشگاه تربيت مدرس  علوم سياسي
انديشه سياسي 4 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه 1998  دانشگاه تهران  علوم سياسي

انديشه سياسي 4 - روزانه 1999  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم سياسي
انديشه سياسي 3 - روزانه 2000  دانشگاه شيراز  علوم سياسي
انديشه سياسي 4 - روزانه 2001  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم سياسي
انديشه سياسي 4 - روزانه 2002  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم سياسي
انديشه سياسي 5 - روزانه 2003 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  علوم سياسي
روزانه 2004  دانشگاه اصفهان  علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 9 -
روزانه 2005  )ع(دانشگاه امام صادق   علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 4 -

روزانه 2006  دانشگاه تهران  علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 4 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي
روزانه 2007  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 7 -
مسائل ايران 4 - روزانه 2008  )ع(دانشگاه امام صادق   علوم سياسي
مسائل ايران 4 - روزانه 2009  دانشگاه تربيت مدرس  علوم سياسي

مسائل ايران 6 - تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي محل روزانه 2010  دانشگاه تهران  علوم سياسي
مسائل ايران 3 - روزانه 2011  دانشگاه شيراز  علوم سياسي
مسائل ايران 4 - روزانه 2012  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم سياسي
مسائل ايران 5 - روزانه 2013  بابلسر - دانشگاه مازندران   علوم سياسي
مسائل ايران 3 - روزانه 2014  دانشگاه ياسوج  علوم سياسي

روزانه 2015  دانشگاه تهران  علوم سياسي سياستگذاري عمومي 6 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي
الملل بينروابط  4 - روزانه 2016  دانشگاه تربيت مدرس

الملل بينروابط  5 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه 2017  دانشگاه تهران
الملل بينروابط  5 - محل تحصيل تهران روزانه 2018  تهران -دانشگاه خوارزمي 

الملل بينروابط  5 - روزانه 2019  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
الملل بينروابط  3 - روزانه 2020  رشت -دانشگاه گيالن 

خاورميانه 3 - دانشكده حقوق و علوم سياسيمحل تحصيل  روزانه 2021  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه
خاورميانه 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 2022  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   اي مطالعات منطقه

روزانه 2023  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه اسياي مركزي و قفقاز 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي
اروپا 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه 2024  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه
آمريكاي شمالي 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه 2025  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه

انديشه سياسي رهبران انقالب  3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 اسالمي

مطالعات سياسي انقالب 
 روزانه 2026  تهران - دانشگاه شاهد   اسالمي

انديشه سياسي رهبران انقالب  7 - 
 اسالمي

مطالعات سياسي انقالب 
  اسالمي

و انقالب ) س(پژوهشكده امام خميني
 روزانه 2027  اسالمي

انقالب اسالمي در بازتاب  1 - شرايط در انتهاي دفترچه
 جهان اسالم

مطالعات سياسي انقالب 
 روزانه 2028  تهران - دانشگاه شاهد   اسالمي

جامعه شناسي سياسي جمهوري  3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 اسالمي ايران

مطالعات سياسي انقالب 
 روزانه 2029  تهران - دانشگاه شاهد   اسالمي

جامعه شناسي سياسي جمهوري  3 - 
 ايراناسالمي 

مطالعات سياسي انقالب 
  اسالمي

و انقالب ) س(پژوهشكده امام خميني
 روزانه 2030  اسالمي

مطالعات سياسي انقالب  آينده پژوهي انقالب اسالمي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 2031  تهران - دانشگاه شاهد   اسالمي

شماليمطالعات آمريكاي  3 - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان روزانه 2032  دانشگاه تهران
انديشه سياسي 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم 2033  دانشگاه تهران  علوم سياسي

انديشه سياسي 3 - نوبت دوم 2034  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم سياسي
نوبت دوم 2035  دانشگاه تهران  سياسيعلوم  جامعه شناسي سياسي 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي
مسائل ايران 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم 2036  دانشگاه تهران  علوم سياسي

مسائل ايران 3 - نوبت دوم 2037  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم سياسي
مسائل ايران 5 - دومنوبت  2038  بابلسر - دانشگاه مازندران   علوم سياسي

نوبت دوم 2039  دانشگاه تهران  علوم سياسي سياستگذاري عمومي 3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي
الملل بينروابط  3 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم 2040  دانشگاه تهران
خاورميانه 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم 2041  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه
نوبت دوم 2042  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه اسياي مركزي و قفقاز 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  25 صفحه فصل دوم  
 

  مجموعه علوم سياسي - 2160  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

اروپا 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم 2043  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه
آمريكاي شمالي 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم 2044  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه

انديشه سياسي رهبران انقالب  1 - شرايط در انتهاي دفترچه
 اسالمي

مطالعات سياسي انقالب 
 نوبت دوم 2045  تهران - دانشگاه شاهد   اسالمي

بازتاب انقالب اسالمي در  1 - شرايط در انتهاي دفترچه
 جهان اسالم

مطالعات سياسي انقالب 
 نوبت دوم 2046  تهران - دانشگاه شاهد   اسالمي

شناسي سياسي جمهوري  جامعه 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
 اسالمي ايران

مطالعات سياسي انقالب 
 نوبت دوم 2047  تهران - دانشگاه شاهد   اسالمي

مطالعات سياسي انقالب  آينده پژوهي انقالب اسالمي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 2048  تهران - دانشگاه شاهد   اسالمي

مطالعات آمريكاي شمالي 3 - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان نوبت دوم 2049  دانشگاه تهران
غيرانتفاعي 2050  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه   علوم سياسي جامعه شناسي سياسي - 5 شرايط در انتهاي دفترچه

مسائل ايران 7 - غيرانتفاعي 2051  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه   علوم سياسي
انديشه سياسي 3 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 2052  دانشگاه شيراز  علوم سياسي

انديشه سياسي - 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2053  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم سياسي
مسائل ايران 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2054  دانشگاه شيراز  علوم سياسي

الملل بينروابط  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 2055  تهران -دانشگاه خوارزمي 
الملل بينروابط  - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2056  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 مديريت بازرگاني - 2162
روزانه 2057  دانشگاه اصفهان  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 4 -  

روزانه 2058 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 4 - فقط زن
روزانه 2059  تهراندانشگاه   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

روزانه 2060  دانشگاه سمنان  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 3 -
روزانه 2061  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 5 -
روزانه 2062  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 5 -

مديريت سياست گذاري  3 - دانشكده مديريت تهرانمحل تحصيل 
 روزانه 2063  دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني بازرگاني

مديريت سياست گذاري  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت بازرگاني بازرگاني

 روزانه 2064  )فارابي قم

مديريت سياست گذاري  5 - 
 روزانه 2065  تهران - عالمه طباطبايي  دانشگاه  مديريت بازرگاني بازرگاني

رفتار سازماني و مديريت منابع  3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 روزانه 2066  دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني انساني

رفتار سازماني و مديريت منابع  5 - 
 روزانه 2067  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت بازرگاني انساني

رفتار سازماني و مديريت منابع  3 - 
 روزانه 2069  دانشگاه يزد  مديريت بازرگاني انساني

نوبت دوم 2070  دانشگاه اصفهان  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 1 -
نوبت دوم 2071 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 1 - فقط زن

نوبت دوم 2072  دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2 - دانشكده مديريت تهرانمحل تحصيل 
نوبت دوم 2073  دانشگاه سمنان  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 1 -

مديريت سياست گذاري  2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
دوم نوبت 2074  دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني بازرگاني  

مديريت سياست گذاري  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت بازرگاني بازرگاني

 نوبت دوم 2075  )فارابي قم

رفتار سازماني و مديريت منابع  2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 نوبت دوم 2076  دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني انساني

منابع رفتار سازماني و مديريت  1 - 
 نوبت دوم 2078  دانشگاه يزد  مديريت بازرگاني انساني

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 5 - 
 پيام نور 2079  تحصيالت تكميلي تهران

مديريت سياست گذاري  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت بازرگاني بازرگاني

 پيام نور 2080  تحصيالت تكميلي تهران

رفتار سازماني و مديريت منابع  5 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت بازرگاني انساني

 پيام نور 2081  تحصيالت تكميلي تهران
پرديس خودگردان 2082  دانشگاه اصفهان  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 1 -

  مديريت بازرگاني بازاريابيمديريت  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 2083

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 7 - 
پرديس خودگردان 2084  )خودگردان كيش

پرديس خودگردان 2085  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي - 5 خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 

مديريت سياست گذاري  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت بازرگاني بازرگاني

پرديس خودگردان 2086  )خودگردان كيش

مديريت سياست گذاري  3 - 
  مديريت بازرگاني بازرگاني

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي

  )امسال در تهران
پرديس خودگردان 2087

 - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت سياست گذاري 

پرديس خودگردان 2088  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت بازرگاني بازرگاني

 - 5 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
رفتار سازماني و مديريت منابع 

پرديس خودگردان 2089  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت بازرگاني انساني

رفتار سازماني و مديريت منابع  1 - 
پرديس خودگردان 2090  دانشگاه يزد  مديريت بازرگاني انساني

 مديريت دولتي -  2163

تصميم گيري و خط مشي  4 -  
 روزانه 2091  )ع(دانشگاه امام صادق   مديريت دولتي گذاري عمومي

تصميم گيري و خط مشي  3 - 
 روزانه 2092  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت دولتي گذاري عمومي

تصميم گيري و خط مشي  3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 روزانه 2093  دانشگاه تهران  مديريت دولتي گذاري عمومي

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  26 صفحه فصل دوم  
 

  مديريت دولتي - 2163  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

 - 3 
تصميم گيري و خط مشي 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت دولتي گذاري عمومي
 روزانه 2094  )فارابي قم

 - 2 
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
 روزانه 2095  دانشگاه سمنان  مديريت دولتي

 - 1 
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
 روزانه 2096  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مديريت دولتي

 - 4 
تصميم گيري و خط مشي 

 روزانه 2097  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي گذاري عمومي
روزانه 2098  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي مديريت تطبيقي و توسعه 4 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت دولتي رفتار سازماني 3 - 
 روزانه 2099  )فارابي قم

رفتار سازماني 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه 2100  دانشگاه تهران  مديريت دولتي
رفتار سازماني 5 - محل تحصيل تهران روزانه 2101  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت دولتي

رفتار سازماني 5 - روزانه 2102  دانشگاه سمنان  مديريت دولتي
رفتار سازماني 4 - روزانه 2103  آباد خرم - دانشگاه لرستان   مديريت دولتي

روزانه 2104  دانشگاه تهران  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 3 - دانشكده مديريت تهرانمحل تحصيل 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 3 - 
 روزانه 2105  )فارابي قم

روزانه 2106  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 5 - محل تحصيل تهران
روزانه 2107  دانشگاه سمنان  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 1 -
روزانه 2108  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 1 -
روزانه 2109  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 5 -
روزانه 2110  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي منابع انسانيمديريت  4 -
روزانه 5461  دانشگاه فردوسي مشهد  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 4 -
روزانه 2111  آباد خرم - دانشگاه لرستان   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 4 -

 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
خط مشي (سياستگذاري دولتي 

 )گذاري عمومي
هاي دولتي  مديريت سازمان

 روزانه 2112  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   ايران
سياست گذاري علم و فناوري 3 - روزانه 2113  دانشگاه تربيت مدرس

سياست گذاري علم و فناوري 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه 2114  دانشگاه تهران
سياست گذاري علم و فناوري 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت روزانه 2115  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

سياست گذاري علم و فناوري 4 - روزانه 2116  بابلسر - دانشگاه مازندران 
سياست گذاري علم و فناوري 1 - پژوهش محور روزانه 2117  و صنعتي ايران هاي علمي سازمان پژوهش

 - 1 
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
 نوبت دوم 2118  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت دولتي

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

 نوبت دوم 2119  دانشگاه تهران  مديريت دولتي

 - 2 
تصميم گيري و خط مشي 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت دولتي عموميگذاري 
 نوبت دوم 2120  )فارابي قم

 - 1 
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
 نوبت دوم 2121  دانشگاه سمنان  مديريت دولتي

تصميم گيري و خط مشي  1 - 
 گذاري عمومي

 نوبت دوم 2122  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مديريت دولتي
رفتار سازماني 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم 2123  دانشگاه تهران  مديريت دولتي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت دولتي رفتار سازماني 2 - 
 نوبت دوم 2124  )فارابي قم

رفتار سازماني 2 - نوبت دوم 2125  دانشگاه سمنان  مديريت دولتي
نوبت دوم 2126  دانشگاه تهران  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 2 - دانشكده مديريت تهرانمحل تحصيل 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 2 - 
 نوبت دوم 2127  )فارابي قم

نوبت دوم 2128  دانشگاه سمنان  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 1 -
نوبت دوم 2129  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 1 -
نوبت دوم 2130  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 5 -
نوبت دوم 5462  دانشگاه فردوسي مشهد  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 2 -
علم و فناوريسياست گذاري  1 - نوبت دوم 2131  دانشگاه تربيت مدرس

سياست گذاري علم و فناوري 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم 2132  دانشگاه تهران
سياست گذاري علم و فناوري 4 - نوبت دوم 2133  بابلسر - دانشگاه مازندران 

مركز  -نور استان تهران  دانشگاه پيام  مديريت دولتي رفتار سازماني 5 - 
 پيام نور 2134  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 5 - 
 پيام نور 2135  تحصيالت تكميلي تهران

 - 7 
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت دولتي

پرديس خودگردان 2136  )خودگردان كيش

تصميم گيري و خط مشي  3 - 
 گذاري عمومي

  مديريت دولتي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 2137

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

 گذاري عمومي
پرديس خودگردان 2138  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي

پرديس خودگردان 2139  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي مديريت تطبيقي و توسعه - 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
رفتار سازماني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 2140  تهران -دانشگاه خوارزمي   دولتيمديريت 

  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 2141

پرديس خودگردان 2142  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
پرديس خودگردان 2143  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي مديريت منابع انساني - 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت

خط مشي (سياستگذاري دولتي 
 )گذاري عمومي

هاي دولتي  مديريت سازمان
پرديس خودگردان 2144  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   ايران

سياست گذاري علم و فناوري 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت پرديس خودگردان 2145  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
 مديريت صنعتي - 2164

توليد و عمليات 3 -   روزانه 2146  دانشگاه اصفهان  مديريت صنعتي

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  27 صفحه فصل دوم  
 

  صنعتيمديريت  - 2164  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

توليد و عمليات 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه 2147  دانشگاه تهران  مديريت صنعتي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت صنعتي توليد و عمليات 3 - 
 روزانه 2148  )فارابي قم

توليد و عمليات 1 - روزانه 2149  دانشگاه سمنان  مديريت صنعتي
توليد و عمليات 5 - روزانه 2150  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت صنعتي
توليد و عمليات 3 - روزانه 2151  دانشگاه شيراز  صنعتيمديريت 
توليد و عمليات 4 - روزانه 2152  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت صنعتي
توليد و عمليات 2 - روزانه 2153  بابلسر - دانشگاه مازندران   مديريت صنعتي
توليد و عمليات 2 - روزانه 2154  دانشگاه يزد  مديريت صنعتي
روزانه 2155  دانشگاه اصفهان  مديريت صنعتي عملياتتحقيق در  4 -

روزانه 2156  دانشگاه تهران  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
روزانه 2157  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 2 -
روزانه 2158  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه   مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 5 -
روزانه 2159  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 4 -
روزانه 2160  دانشگاه فردوسي مشهد  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 4 -

روزانه 2161  تهران - )ع(امام حسين  دانشگاه جامع  مديريت صنعتي ها مديريت سيستم 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
روزانه 2162  دانشگاه شيراز  مديريت صنعتي ها مديريت سيستم 4 -
روزانه 2163  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت صنعتي استراتژي صنعتي 4 -
مالي 3 - روزانه 2164  دانشگاه سمنان  مديريت صنعتي
مالي 5 - روزانه 2165  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت صنعتي
مالي 2 - روزانه 2166  دانشگاه يزد  مديريت صنعتي

روزانه 2167  دانشگاه تهران  مديريت تكنولوژي مديريت نوآوري 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
روزانه 2168  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت تكنولوژي مديريت تحقيق و توسعه 4 -

مديريت انتقال تكنولوژي و  1 - دانشكده مهندسي پيشرفتمحل تحصيل 
 روزانه 2169  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مديريت تكنولوژي مالكيت معنوي

توليد و عمليات 1 - نوبت دوم 2170  دانشگاه اصفهان  مديريت صنعتي
توليد و عمليات 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم 2171  دانشگاه تهران  مديريت صنعتي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت صنعتي توليد و عمليات 2 - 
 نوبت دوم 2172  )فارابي قم

توليد و عمليات 1 - نوبت دوم 2173  دانشگاه سمنان  مديريت صنعتي
توليد و عمليات 1 - نوبت دوم 2174  بابلسر - دانشگاه مازندران   مديريت صنعتي
توليد و عمليات 1 - نوبت دوم 2175  دانشگاه يزد  مديريت صنعتي
نوبت دوم 2176  دانشگاه اصفهان  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 1 -

نوبت دوم 2177  دانشگاه تهران  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
نوبت دوم 2178  دانشگاه فردوسي مشهد  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 2 -
نوبت دوم 2179  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت صنعتي استراتژي صنعتي 2 -
مالي 1 - نوبت دوم 2180  دانشگاه سمنان  مديريت صنعتي
مالي 5 - نوبت دوم 2181  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت صنعتي
مالي 1 - نوبت دوم 2182  دانشگاه يزد  مديريت صنعتي

نوبت دوم 2183  دانشگاه تهران  مديريت تكنولوژي مديريت نوآوري 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

  مديريت صنعتي توليد و عمليات 3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 2184

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت صنعتي و عملياتتوليد  7 - 
پرديس خودگردان 2185  )خودگردان كيش

توليد و عمليات 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2186  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت صنعتي
توليد و عمليات - 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2187  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت صنعتي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 7 - 
پرديس خودگردان 2188  )خودگردان كيش

  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  وروديخودگردان البرز كرج صرفاً 
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 2189

پرديس خودگردان 2190  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت صنعتي تحقيق در عمليات - 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

  مديريت تكنولوژي مديريت نوآوري 3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  وروديخودگردان البرز كرج صرفاً 
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 2191

پرديس خودگردان 2192  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت تكنولوژي مديريت تحقيق و توسعه - 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت انتقال تكنولوژي و  1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت

پرديس خودگردان 2193  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   تكنولوژيمديريت  مالكيت معنوي

 مديريت راهبردي و آينده پژوهي - 2165
مديريت راهبردي 5 -   روزانه 2194  دانشگاه تربيت مدرس

مديريت راهبردي 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه 2195  دانشگاه تهران

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  آينده پژوهي  3 - 
 روزانه 2196  قزوين

 -به صورت مشترك با دانشگاه عالمه طباطبايي 
شرايط در انتهاي  - ويژه شاغلين وزارت اطالعات 

 دفترچه
 روزانه 2197  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مديريت اطالعات  5 -

مديريت راهبردي 3 - نوبت دوم 2198  دانشگاه تربيت مدرس
مديريت راهبردي 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم 2199  دانشگاه تهران

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  آينده پژوهي  2 - 
 نوبت دوم 2200  قزوين

 مديريت - 2166
ويژه كاركنان شاغل رسمي نيروي انتظامي 

شرايط در انتهاي  -) ناجا(جمهوري اسالمي 
  فقط مرد -دفترچه 

نيروي  -دانشگاه علوم انتظامي امين  مديريت پيشگيري از جرم  10 -
 روزانه 2201  انتظامي جمهوري اسالمي ايران

اي مديريت رسانه 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه 2202  دانشگاه تهران
ويژه كاركنان شاغل رسمي نيروي انتظامي 

همكاري دانشگاه با  -) ناجا(جمهوري اسالمي 
 فقط مرد -صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

نيروي  -دانشگاه علوم انتظامي امين  مديريت ايمني ترافيك  7 -
 روزانه 2203  انتظامي جمهوري اسالمي ايران

اي مديريت رسانه 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم 2204  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  28 صفحه فصل دوم  
 

  مديريت - 2166  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  اي مديريت رسانه  7 - 
پرديس خودگردان 2205  )خودگردان كيش

 مديريت فنّاوري اطالعات - 2167
كسب و كار گرايش  پذيرش با عنوان هوشمندي

خارج به اعزام بورس 2206  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت فنّاوري اطالعات كسب و كار هوشمند 1 -  هوش مصنوعي
روزانه 2207  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت فناوري اطالعات كسب و كار هوشمند 3 -

روزانه 2208  دانشگاه تهران  مديريت فناوري اطالعات كسب و كار هوشمند 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
روزانه 2209  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت فناوري اطالعات كسب و كار هوشمند 5 -
روزانه 2210  پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران  مديريت فناوري اطالعات كسب و كار هوشمند 2 -

توسعه مديريت خدمات و  4 - 
 روزانه 2211  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت فنّاوري اطالعات فنّاوري

نوبت دوم 2212  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت فناوري اطالعات كسب و كار هوشمند 1 -
نوبت دوم 2213  دانشگاه تهران  مديريت فناوري اطالعات كسب و كار هوشمند 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

نوبت دوم 2214  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت فناوري اطالعات كسب و كار هوشمند 5 -
 - 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

مديريت خدمات و توسعه 
پرديس خودگردان 2215  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت فنّاوري اطالعات فنّاوري

 ي نفت و گازالملل بينمديريت قراردادهاي  - 2168

  - 5  
ي الملل بينمديريت قراردادهاي 

 روزانه 2216  )ع(دانشگاه امام صادق  نفت و گاز

 - 5  
ي الملل بينمديريت قراردادهاي 

 روزانه 2217  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  نفت و گاز

  - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ي الملل بينمديريت قراردادهاي 

پرديس خودگردان 2218  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  نفت و گاز

 كار آفريني - 2169
كار آفريني 1 -   خارج به اعزام بورس 2219  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

كار آفريني 6 - محل تحصيل دانشكده كار آفريني تهران روزانه 2220  دانشگاه تهران
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  كار آفريني  3 - 

 روزانه 2221  )فارابي قم
كار آفريني 3 - روزانه 2222  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  كار آفريني  2 - 
 نوبت دوم 2223  )فارابي قم

كار آفريني 3 - محل تحصيل دانشكده كار آفريني تهران نوبت دوم 2224  دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  كار آفريني  7 - 
پرديس خودگردان 2225  )خودگردان كيش

 گردشگري - 2170
مديريت 1 -  پذيرش با عنوان مديريت هتلداري خارج به اعزام بورس 2226  دانشگاه شيراز  گردشگري

مديريت 1 - پذيرش با عنوان هتلداري خارج به اعزام بورس 2227  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   گردشگري
مديريت 1 - پذيرش با عنوان گردشگري گرايش سالمت خارج به اعزام بورس 2228  دانشگاه يزد  گردشگري

پذيرش با عنوان مديريت گردشگري گرايش 
خارج به اعزام بورس 2229  مجتمع آموزش عالي بم  گردشگري مديريت 1 - هتلداري

مديريت 5 - روزانه 2230  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   گردشگري
مديريت 7 - غيرانتفاعي 2231 تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه   گردشگري

مديريت - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2232  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   گردشگري
 مالي -  2171

مهندسي مالي 1 -   خارج به اعزام بورس 2233  دانشگاه اروميه  مالي
بيمه 1 - پذيرش با عنوان بيمه خارج به اعزام بورس 2234  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مالي

مهندسي مالي 3 - روزانه 2235  دانشگاه اصفهان  مالي
مهندسي مالي 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه 2236  دانشگاه تهران  مالي

مهندسي مالي 1 - نوبت دوم 2237  دانشگاه اصفهان  مالي
مهندسي مالي 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم 2238  دانشگاه تهران  مالي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مالي مهندسي مالي 7 - 
پرديس خودگردان 2239  )خودگردان كيش

 حسابداري -  2173
حسابداري 1 -  پذيرش با عنوان حسابداري گرايش مالياتي خارج به اعزام بورس 2240  دانشگاه شيراز

حسابداري 3 - فقط زن روزانه 2241 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا
 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  حسابداري  3 - 

 روزانه 2242  قزوين
حسابداري 3 - روزانه 2243  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حسابداري  3 - 
 روزانه 2244  )فارابي قم

حسابداري 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه 2245  دانشگاه تهران
حسابداري 3 - روزانه 2246  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
حسابداري 5 - روزانه 2247  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
حسابداري 5 - روزانه 2248  دانشگاه شيراز
حسابداري 5 - روزانه 2249  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
حسابداري 5 - روزانه 2250  دانشگاه فردوسي مشهد
حسابداري 4 - روزانه 2251  بابلسر - دانشگاه مازندران 

حسابداري 2 - فقط زن نوبت دوم 2252 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  حسابداري  2 - 
 نوبت دوم 2253  قزوين

حسابداري 3 - نوبت دوم 2254  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حسابداري  2 - 
 نوبت دوم 2255  )فارابي قم

حسابداري 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم 2256  دانشگاه تهران
حسابداري 5 - نوبت دوم 2257  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
حسابداري 3 - نوبت دوم 2258  دانشگاه فردوسي مشهد

حسابداري 4 -  نوبت دوم 2259  بابلسر - دانشگاه مازندران 

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  29 صفحه فصل دوم  
 

  حسابداري - 2173  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

 حسابداري  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 2260

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حسابداري  7 - 
پرديس خودگردان 2261  )خودگردان كيش

حسابداري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2262  دانشگاه شيراز
حسابداري - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2263  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
حسابداري 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2264  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 علوم ارتباطات - 2175
علوم ارتباطات 1 -  پذيرش با عنوان روزنامه نگاري خارج به اعزام بورس 2265  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

علوم ارتباطات 3 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران روزانه 2266  دانشگاه تهران
علوم ارتباطات 5 - روزانه 2267  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
فرهنگ و ارتباطات 4 - روزانه 2268  )ع(دانشگاه امام صادق 

علوم ارتباطات 1 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران نوبت دوم 2269  دانشگاه تهران
علوم ارتباطات - 5 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل پرديس خودگردان 2270  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 باستان شناسي - 2176
پيش از تاريخ 1 -  شناسي پذيرش با عنوان باستان خارج به اعزام بورس 5442  دانشگاه تربيت مدرس  باستان شناسي

پيش از تاريخ 2 -   روزانه 2271  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   باستان شناسي
پيش از تاريخ 3 - روزانه 2272  دانشگاه تربيت مدرس  باستان شناسي

پيش از تاريخ 3 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 2273  دانشگاه تهران  باستان شناسي
پيش از تاريخ 1 - روزانه 2274  بابلسر - دانشگاه مازندران   باستان شناسي
پيش از تاريخ 2 - روزانه 2275  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   باستان شناسي
پيش از تاريخ 1 - روزانه 2276  دانشگاه هنر اصفهان  باستان شناسي
دوران تاريخي 1 - روزانه 2277  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   باستان شناسي
دوران تاريخي 3 - روزانه 2278  دانشگاه تربيت مدرس  باستان شناسي

دوران تاريخي 3 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 2279  دانشگاه تهران  باستان شناسي
دوران تاريخي 1 - روزانه 2280  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   باستان شناسي
دوران تاريخي 1 - روزانه 2281  دانشگاه هنر اصفهان  باستان شناسي
دوران اسالمي 2 - روزانه 2282  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   باستان شناسي
دوران اسالمي 3 - روزانه 2283  دانشگاه تربيت مدرس  باستان شناسي

دوران اسالمي 3 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 2284  دانشگاه تهران  باستان شناسي
دوران اسالمي 2 - روزانه 2285  بابلسر - دانشگاه مازندران   باستان شناسي
دوران اسالمي 1 - روزانه 2286  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   باستان شناسي
دوران اسالمي 2 - روزانه 2287  دانشگاه هنر اصفهان  باستان شناسي
پيش از تاريخ 1 - نوبت دوم 2288  دانشگاه تربيت مدرس  باستان شناسي

پيش از تاريخ 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 2289  دانشگاه تهران  باستان شناسي
پيش از تاريخ 1 - نوبت دوم 2290  بابلسر - دانشگاه مازندران   باستان شناسي
پيش از تاريخ 2 - نوبت دوم 2291  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   باستان شناسي
تاريخي دوران 1 - نوبت دوم 2292  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   باستان شناسي
دوران تاريخي 1 - نوبت دوم 2293  دانشگاه تربيت مدرس  باستان شناسي

دوران تاريخي 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 2294  دانشگاه تهران  باستان شناسي
دوران تاريخي 1 - نوبت دوم 2295  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   باستان شناسي
دوران اسالمي 1 - نوبت دوم 2296  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   باستان شناسي
دوران اسالمي 1 - نوبت دوم 2297  دانشگاه تربيت مدرس  باستان شناسي

دوران اسالمي 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 2298  دانشگاه تهران  باستان شناسي
دوران اسالمي 2 - نوبت دوم 2299  بابلسر - دانشگاه مازندران   باستان شناسي
دوران اسالمي 1 - نوبت دوم 2300  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   باستان شناسي

پيش از تاريخ 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2301  بابلسر -  دانشگاه مازندران  باستان شناسي
دوران اسالمي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2302  بابلسر - دانشگاه مازندران   باستان شناسي

 ريزي برنامه ـمحيط زيست  - 2177
روزانه 2303  دانشگاه تهران  محيط زيست ريزي محيط زيست برنامه 3 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
نوبت دوم 2304  دانشگاه تهران  محيط زيست ريزي محيط زيست برنامه 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  آموزش محيط زيست  5 - 
 پيام نور 2305  تحصيالت تكميلي تهران

  محيط زيست ريزي محيط زيست برنامه 3 - 
محل تحصيل پرديس ( دانشگاه تهران

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 2306

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   محيط زيست ريزي محيط زيست برنامه 7 - 
پرديس خودگردان 2307  )خودگردان كيش

 مطالعات زنان - 2178
خارج به اعزام بورس 5443  دانشگاه تربيت مدرس  مطالعات زنان 1 -  
روزانه 2308  دانشگاه تربيت مدرس  مطالعات زنان حقوق زن در اسالم 3 -  

نوبت دوم 2309  دانشگاه تربيت مدرس  مطالعات زنان حقوق زن در اسالم 2 -
غيرانتفاعي 2310  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه   مطالعات زنان حقوق زن در اسالم 7 -

 مدرسي معارف اسالمي - 2180
روزانه 2311  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 2 -  محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 3 - 
 روزانه 2312  )فارابي قم

روزانه 2313  دانشگاه فردوسي مشهد  اسالميمدرسي معارف  مباني نظري اسالم 6 -
روزانه 2314  دانشگاه قم  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 10 -

روزانه 2315  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم - 2 شرايط در انتهاي دفترچه
اسالمي اخالق 2 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي روزانه 2316  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي

اخالق اسالمي 5 - روزانه 2317  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مدرسي معارف اسالمي
اخالق اسالمي - 2 شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 2318  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي

روزانه 2319  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي 2 - انديشه اسالميمحل تحصيل دانشكده معارف و 
روزانه 2320  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي - 2 شرايط در انتهاي دفترچه

انقالب اسالمي 2 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي روزانه 2321  دانشگاه تهران  اسالميمدرسي معارف 

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  30 صفحه فصل دوم  
 

  مدرسي معارف اسالمي - 2180  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

انقالب اسالمي 5 - روزانه 2322  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مدرسي معارف اسالمي
انقالب اسالمي 5 - روزانه 2323  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مدرسي معارف اسالمي

انقالب اسالمي - 2 شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 2324  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي
روزانه 2325  دانشگاه تهران  معارف اسالمي مدرسي 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 2326  )فارابي قم

روزانه 2327  دانشگاه فردوسي مشهد  مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 6 -
روزانه 2328  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي اسالميقرآن و متون  - 2 شرايط در انتهاي دفترچه

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 2 - 
 نوبت دوم 2329  )فارابي قم

نوبت دوم 2330  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 1 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي
نوبت دوم 2331  دانشگاه فردوسي مشهد  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 4 -
نوبت دوم 2332  دانشگاه قم  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 3 -

دومنوبت  2333  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم - 2 شرايط در انتهاي دفترچه
اخالق اسالمي 1 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي نوبت دوم 2334  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي

اخالق اسالمي - 2 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 2335  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي
نوبت دوم 2336  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي 1 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي

نوبت دوم 2337  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي - 2 شرايط در انتهاي دفترچه
انقالب اسالمي 1 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي نوبت دوم 2338  تهراندانشگاه   مدرسي معارف اسالمي

انقالب اسالمي - 2 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 2339  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي
نوبت دوم 2340  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 2 - 
 نوبت دوم 2341  )فارابي قم

نوبت دوم 2342  دانشگاه فردوسي مشهد  مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 4 -
دومنوبت  2343  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي - 2 شرايط در انتهاي دفترچه

مركز  - تهراندانشگاه پيام نور استان   مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 4 - 
 پيام نور 2344  تحصيالت تكميلي تهران

اخالق اسالمي 4 - پيام نور 2345  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم   مدرسي معارف اسالمي
پيام نور 2346  مركز قم -پيام نور استان قم دانشگاه   مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي 4 -
پيام نور 2347  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم   مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 4 -

اخالق اسالمي - 4 شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي 2348  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه   مدرسي معارف اسالمي
اخالق اسالمي 4 - محل تحصيل قم غيرانتفاعي 2349  قم  -حديث  قرآن وغيرانتفاعي دانشگاه   مدرسي معارف اسالمي

غيرانتفاعي 2350  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه   مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي - 3 شرايط در انتهاي دفترچه

قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه   اسالميمدرسي معارف  قرآن و متون اسالمي 4 - 
 غيرانتفاعي 2351  )محل تحصيل 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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  31 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 

 زمين شناسي فسيل شناسي و چينه شناسي -  2201

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

  - 3  
علوم زمين شناسي فسيل 

 روزانه 2352  اصفهاندانشگاه  شناسي و چينه شناسي

 - 2  
علوم زمين شناسي فسيل 

 روزانه 2353  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  شناسي و چينه شناسي

 - 3  
علوم زمين شناسي فسيل 

 روزانه 2354  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي و چينه شناسي

 - 4  
علوم زمين شناسي فسيل 

 روزانه 2355  مشهددانشگاه فردوسي  شناسي و چينه شناسي

 - 2  
علوم زمين شناسي فسيل 

 روزانه 2356  آباد خرم - دانشگاه لرستان  شناسي و چينه شناسي

 - 3  
علوم زمين شناسي فسيل 

 نوبت دوم 2357  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي و چينه شناسي

 زمين شناسي نفت - 2202
زمين شناسي نفت - 2   روزانه 2358  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي - 2203

  2 -  محل تحصيل پرديس علوم

علوم زمين شناسي سنگ 
شناسي رسوبي و رسوب 

 شناسي
 روزانه 2359  دانشگاه تهران

 - 3  

علوم زمين شناسي سنگ 
شناسي رسوبي و رسوب 

 شناسي
 روزانه 2360  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4  

شناسي سنگ علوم زمين 
شناسي رسوبي و رسوب 

 شناسي
 روزانه 2361  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3  

علوم زمين شناسي سنگ 
شناسي رسوبي و رسوب 

 شناسي
 روزانه 2362  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 2  

علوم زمين شناسي سنگ 
شناسي رسوبي و رسوب 

 شناسي
 نوبت دوم 2363  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2  

زمين شناسي سنگ علوم 
شناسي رسوبي و رسوب 

 شناسي
 نوبت دوم 2364  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 

 زمين شناسي آب شناسي - 2204
علوم زمين شناسي آب شناسي 2 -   روزانه 2365  دانشگاه تبريز

علوم زمين شناسي آب شناسي  4 -  محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 
 روزانه 2366  )كرج

علوم زمين شناسي آب شناسي 1 - محور پژوهش روزانه 2367  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
علوم زمين شناسي آب شناسي 4 - روزانه 2368  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
علوم زمين شناسي آب شناسي 3 - روزانه 2369  دانشگاه شيراز
علوم زمين شناسي آب شناسي 1 - نوبت دوم 2370  دانشگاه تبريز

علوم زمين شناسي آب شناسي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 2371  تهران -دانشگاه خوارزمي 
 زمين شناسي مهندسي - 2205

  - 3  
زمين  -علوم زمين شناسي
 روزانه 2372  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي مهندسي

 - 4  
زمين  -علوم زمين شناسي
 روزانه 2373  دانشگاه تربيت مدرس شناسي مهندسي

  3 - محل تحصيل تهران
زمين  -علوم زمين شناسي
 روزانه 2374  تهران -دانشگاه خوارزمي  شناسي مهندسي

 - 4  
زمين  -علوم زمين شناسي
 روزانه 2375  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي مهندسي

 - 1  
زمين  -علوم زمين شناسي

 نوبت دوم 2376  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسيشناسي 

 - 1  
زمين  -علوم زمين شناسي
 نوبت دوم 2377  دانشگاه تربيت مدرس شناسي مهندسي

 - 3  
زمين  -علوم زمين شناسي
 نوبت دوم 2378  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي مهندسي

  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
زمين  -شناسيعلوم زمين 

پرديس خودگردان 2379  تهران -دانشگاه خوارزمي  شناسي مهندسي

 زمين شناسي زيست محيطي - 2206
زمين شناسي زيست محيطي 3 -   روزانه 2380  دانشگاه اروميه

زمين شناسي زيست محيطي 2 - روزانه 2381  دانشگاه شيراز
زمين شناسي زيست محيطي 1 - نوبت دوم 2382  دانشگاه اروميه

 زمين شناسي پترولوژي - 2208
علوم زمين شناسي پترولوژي 3 -   روزانه 2383  دانشگاه اصفهان

علوم زمين شناسي پترولوژي 1 - روزانه 2384  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
علوم زمين شناسي پترولوژي 4 - روزانه 2385  دانشگاه تبريز
پترولوژيعلوم زمين شناسي  3 - روزانه 2386  دانشگاه تربيت مدرس
علوم زمين شناسي پترولوژي 3 - روزانه 2387  دانشگاه شهركرد
علوم زمين شناسي پترولوژي 6 - روزانه 2388  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
علوم زمين شناسي پترولوژي 3 - روزانه 2389  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
زمين شناسي پترولوژيعلوم  2 - روزانه 2390  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  32 صفحه فصل دوم  
 

 زمين شناسي پترولوژي - 2208  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
علوم زمين شناسي پترولوژي 3 - روزانه 2391  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 
علوم زمين شناسي پترولوژي 1 - نوبت دوم 2392  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
علوم زمين شناسي پترولوژي 2 - نوبت دوم 2393  دانشگاه تبريز
علوم زمين شناسي پترولوژي 1 - نوبت دوم 2394  دانشگاه تربيت مدرس
شناسي پترولوژيعلوم زمين  2 - نوبت دوم 2395  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 

علوم زمين شناسي پترولوژي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2396  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
 زمين شناسي اقتصادي - 2209

علوم زمين شناسي اقتصادي 3 -   روزانه 2397  دانشگاه اروميه
علوم زمين شناسي اقتصادي 3 - روزانه 2398  دانشگاه تبريز
علوم زمين شناسي اقتصادي 4 - روزانه 2399  دانشگاه تربيت مدرس
علوم زمين شناسي اقتصادي 4 - روزانه 2400  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
علوم زمين شناسي اقتصادي 4 - روزانه 2401  دانشگاه شيراز
شناسي اقتصادي علوم زمين 2 - روزانه 2402  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
علوم زمين شناسي اقتصادي 1 - نوبت دوم 2403  دانشگاه اروميه
علوم زمين شناسي اقتصادي 2 - نوبت دوم 2404  دانشگاه تبريز
علوم زمين شناسي اقتصادي 1 - نوبت دوم 2405  دانشگاه تربيت مدرس

علوم زمين شناسي اقتصادي 3 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 2406  دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تبريز  علوم زمين شناسي اقتصادي  3 - 
پرديس خودگردان 2407  )خودگردان ارس در جلفا

 زمين شناسي تكتونيك -  2210
علوم زمين شناسي تكتونيك 3 -   روزانه 2408  دانشگاه اصفهان

علوم زمين شناسي تكتونيك 4 - روزانه 2409  دانشگاه بيرجند
علوم زمين شناسي تكتونيك 4 - روزانه 2410  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم زمين شناسي تكتونيك 2 - نوبت دوم 2411  دانشگاه فردوسي مشهد

 شيمي فيزيك ـ شيمي - 2211
شيمي فيزيك 5 -   روزانه 2412  اراكدانشگاه   شيمي

شيمي فيزيك 4 - روزانه 2413  دانشگاه اصفهان  شيمي
شيمي فيزيك 8 - روزانه 2414  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   شيمي شيمي فيزيك 3 - 
 روزانه 2415  قزوين

شيمي فيزيك 7 - روزانه 2416  دانشگاه تبريز  شيمي
شيمي فيزيك 4 - تحصيل پرديس علوم محل روزانه 2417  دانشگاه تهران  شيمي

شيمي فيزيك 3 - محل تحصيل تهران روزانه 2418  تهران -دانشگاه خوارزمي   شيمي
شيمي فيزيك 5 - روزانه 2419  دانشگاه دامغان  شيمي
شيمي فيزيك 1 - روزانه 2420  كرمانشاه -دانشگاه رازي   شيمي
فيزيكشيمي  2 - روزانه 2421  دانشگاه زنجان  شيمي
شيمي فيزيك 1 - روزانه 2422  دانشگاه سمنان  شيمي
شيمي فيزيك 7 - روزانه 2423  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شيمي
شيمي فيزيك 3 - روزانه 2424  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   شيمي
شيمي فيزيك 5 - روزانه 2425  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   شيمي
شيمي فيزيك 7 - روزانه 2426  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي
شيمي فيزيك 6 - روزانه 2427  دانشگاه شيراز  شيمي
شيمي فيزيك 6 - روزانه 2428  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   شيمي شيمي فيزيك 2 - 
 روزانه 2429  تهران

شيمي فيزيك 4 - روزانه 2430  دانشگاه صنعتي شيراز  شيمي
شيمي فيزيك 8 - روزانه 2431  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي
شيمي فيزيك 3 - روزانه 2432  دانشگاه كاشان  شيمي
شيمي فيزيك 2 - روزانه 2433  سنندج -دانشگاه كردستان   شيمي
شيمي فيزيك 4 - روزانه 2434  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي
شيمي فيزيك 1 - روزانه 2435  آباد خرم - دانشگاه لرستان   شيمي
شيمي فيزيك 3 - روزانه 2436  بابلسر - دانشگاه مازندران   شيمي
شيمي فيزيك 2 - روزانه 2437  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي
شيمي فيزيك 6 - روزانه 2438  دانشگاه ياسوج  شيمي
شيمي فيزيك 3 - روزانه 2439  دانشگاه يزد  شيمي
شيمي فيزيك 5 - روزانه 2440  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  شيمي

شيمي فيزيك 1 - پژوهش محور روزانه 2441  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش  شيمي

 - مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه  شيمي شيمي فيزيك 5 - 
 روزانه 2442  زنجان

شيمي فيزيك 3 - نوبت دوم 2443  دانشگاه اراك  شيمي
شيمي فيزيك 2 - نوبت دوم 2444  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   شيمي شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 2445  قزوين

شيمي فيزيك 5 - نوبت دوم 2446  دانشگاه تبريز  شيمي
شيمي فيزيك 1 - نوبت دوم 2447  دانشگاه سمنان  شيمي

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   شيمي شيمي فيزيك 1 - 
 نوبت دوم 2448  تهران

شيمي فيزيك 6 - نوبت دوم 2449  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي
شيمي فيزيك 2 - نوبت دوم 2450  دانشگاه كاشان  شيمي
فيزيكشيمي  3 - نوبت دوم 2451  بابلسر - دانشگاه مازندران   شيمي
شيمي فيزيك 2 - نوبت دوم 2452  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي
شيمي فيزيك 1 - نوبت دوم 2453  دانشگاه ياسوج  شيمي

مركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   شيمي شيمي فيزيك 5 - 
 پيام نور 2454  اصفهان

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   شيمي شيمي فيزيك 5 - 
 پيام نور 2455  مركز مشهد

مركز  -دانشگاه پيام نور استان يزد   شيمي شيمي فيزيك 5 - 
 پيام نور 2456  اردكان

شيمي فيزيك 1 - پرديس خودگردان 2457  كرمانشاه -دانشگاه رازي   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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  33 صفحه فصل دوم  
 

 شيمي فيزيك ـ شيمي - 2211  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
شيمي فيزيك 4 - پرديس خودگردان 2458  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي

شيمي فيزيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2459  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي
شيمي فيزيك 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2460  آباد خرم - دانشگاه لرستان   شيمي

شيمي فيزيك 3 - پرديس خودگردان 2461  دانشگاه يزد  شيمي
 شيمي آلي ـ شيمي - 2212

شيمي آلي 7 -   روزانه 2462  دانشگاه اراك  شيمي
شيمي آلي 8 - روزانه 2463  دانشگاه اروميه  شيمي
شيمي آلي 4 - روزانه 2464  دانشگاه اصفهان  شيمي

شيمي آلي 5 - فقط زن روزانه 2465 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  شيمي
شيمي آلي 3 - روزانه 2466  دانشگاه ايالم  شيمي
شيمي آلي 2 - روزانه 2467  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي
شيمي آلي 7 - روزانه 2468  دانشگاه بيرجند  شيمي

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   شيمي شيمي آلي 3 - 
 روزانه 2469  قزوين

شيمي آلي 6 - روزانه 2470  دانشگاه تبريز  شيمي
شيمي آلي 8 - روزانه 2471  دانشگاه تربيت مدرس  شيمي

شيمي آلي 4 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 2472  دانشگاه تهران  شيمي
شيمي آلي 4 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 2473  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   شيمي

شيمي آلي 3 - روزانه 2474  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   شيمي

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي   شيمي شيمي آلي 4 - 
 روزانه 2475  )كرج

شيمي آلي 6 - روزانه 2476  دانشگاه دامغان  شيمي
شيمي آلي 5 - روزانه 2477  كرمانشاه -دانشگاه رازي   شيمي
شيمي آلي 10 - روزانه 2478  دانشگاه زنجان  شيمي
شيمي آلي 5 - روزانه 2479  دانشگاه سمنان  شيمي
شيمي آلي 6 - روزانه 2480  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شيمي
شيمي آلي 6 - روزانه 2481  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   شيمي
شيمي آلي 9 - روزانه 2482  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي
شيمي آلي 5 - روزانه 2483  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   شيمي
شيمي آلي 4 - روزانه 2484  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي
شيمي آلي 5 - روزانه 2485  دانشگاه شيراز  شيمي
شيمي آلي 9 - روزانه 2486  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي
شيمي آلي 5 - روزانه 2487  دانشگاه صنعتي شاهرود  شيمي
شيمي آلي 3 - روزانه 2488  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   شيمي

شيمي آلي 1 - تهرانمحل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 2489  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  شيمي
شيمي آلي 3 - روزانه 2490  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي
شيمي آلي 6 - روزانه 2491  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي
شيمي آلي 3 - روزانه 2492  دانشگاه كاشان  شيمي
شيمي آلي 4 - روزانه 2493  سنندج -كردستان دانشگاه   شيمي
شيمي آلي 8 - روزانه 2494  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي
شيمي آلي 13 - روزانه 2495  بابلسر - دانشگاه مازندران   شيمي
شيمي آلي 5 - روزانه 2496  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي
شيمي آلي 3 - روزانه 2497  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  شيمي
شيمي آلي 6 - روزانه 2498  دانشگاه ياسوج  شيمي
شيمي آلي 6 - روزانه 2499  دانشگاه يزد  شيمي
شيمي آلي 7 - روزانه 2500  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  شيمي

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   شيمي شيمي آلي 3 - 
 روزانه 2501  زنجان

شيمي آلي 3 - نوبت دوم 2502  دانشگاه اراك  شيمي
شيمي آلي 1 - نوبت دوم 2503  دانشگاه اروميه  شيمي
شيمي آلي 2 - نوبت دوم 2504  دانشگاه ايالم  شيمي
شيمي آلي 2 - نوبت دوم 2505  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي
شيمي آلي 1 - نوبت دوم 2506  دانشگاه بيرجند  شيمي

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   شيمي شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 2507  قزوين

شيمي آلي 4 - نوبت دوم 2508  دانشگاه تبريز  شيمي
شيمي آلي 1 - نوبت دوم 2509  دانشگاه تربيت مدرس  شيمي
شيمي آلي 2 - نوبت دوم 2510  دانشگاه سمنان  شيمي

آلي شيمي 1 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 2511  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  شيمي
شيمي آلي 4 - نوبت دوم 2512  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي
شيمي آلي 2 - نوبت دوم 2513  دانشگاه كاشان  شيمي
شيمي آلي 8 - نوبت دوم 2514  بابلسر - دانشگاه مازندران   شيمي
شيمي آلي 5 - نوبت دوم 2515  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي
شيمي آلي 2 - نوبت دوم 2516  دانشگاه ياسوج  شيمي

 -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   شيمي شيمي آلي 5 - 
 پيام نور 2517  مركز تبريز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر   شيمي شيمي آلي 5 - 
 پيام نور 2518  بوشهر

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   شيمي شيمي آلي 5 - 
 پيام نور 2519  تحصيالت تكميلي تهران

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   شيمي شيمي آلي 5 - 
 پيام نور 2520  مركز مشهد

مركز  -دانشگاه پيام نور استان زنجان   شيمي شيمي آلي 5 - 
 پيام نور 2521  زنجان

شيمي آلي 8 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  پرديس خودگردان 2522  دانشگاه اروميه  شيمي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تبريز   شيمي شيمي آلي 3 - 
پرديس خودگردان 2523  )خودگردان ارس در جلفا

شيمي آلي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2524  كرمانشاه -دانشگاه رازي   شيمي
شيمي آلي 1 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  پرديس خودگردان 2525  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي

شيمي آلي 7 - پرديس خودگردان 2526  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي
شيمي آلي 3 - پرديس خودگردان 2527  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  34 صفحه فصل دوم  
 

 آليشيمي  ـ شيمي - 2212  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
شيمي آلي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2528  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي
آليشيمي  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2529  بابلسر - دانشگاه مازندران   شيمي

 شيمي تجزيهـ شيمي  - 2213
شيمي تجزيه 1 -  پذيرش با عنوان باستان سنجي خارج به اعزام بورس 2530  دانشگاه هنر اصفهان  شيمي

شيمي تجزيه 3 - روزانه 2531  دانشگاه اراك  شيمي
شيمي تجزيه 4 - روزانه 2532  دانشگاه اروميه  شيمي
شيمي تجزيه 7 - روزانه 2533  دانشگاه اصفهان  شيمي

شيمي تجزيه 4 - فقط زن روزانه 2534 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  شيمي
شيمي تجزيه 3 - روزانه 2535  دانشگاه ايالم  شيمي
شيمي تجزيه 6 - روزانه 2536  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي
شيمي تجزيه 3 - روزانه 2537  دانشگاه بيرجند  شيمي

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   شيمي شيمي تجزيه 3 - 
 روزانه 2538  قزوين

شيمي تجزيه 5 - روزانه 2539  دانشگاه تبريز  شيمي
شيمي تجزيه 7 - روزانه 2540  دانشگاه تربيت مدرس  شيمي

تجزيهشيمي  3 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 2541  دانشگاه تهران  شيمي
شيمي تجزيه 6 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 2542  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   شيمي

شيمي تجزيه 5 - محل تحصيل تهران روزانه 2543  تهران -دانشگاه خوارزمي   شيمي
شيمي تجزيه 4 - روزانه 2544  دانشگاه دامغان  شيمي
شيمي تجزيه 6 - روزانه 2545  كرمانشاه -دانشگاه رازي   شيمي
شيمي تجزيه 4 - روزانه 2546  دانشگاه زنجان  شيمي
شيمي تجزيه 2 - روزانه 2547  دانشگاه سمنان  شيمي
شيمي تجزيه 4 - روزانه 2548  دانشگاه شهركرد  شيمي
شيمي تجزيه 6 - روزانه 2549  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   شيمي
شيمي تجزيه 5 - روزانه 2550  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي
شيمي تجزيه 4 - روزانه 2551  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   شيمي
شيمي تجزيه 8 - روزانه 2552  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي
شيمي تجزيه 7 - روزانه 2553  دانشگاه شيراز  شيمي
شيمي تجزيه 9 - روزانه 2554  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي
شيمي تجزيه 3 - روزانه 2555  دانشگاه صنعتي شاهرود  شيمي
شيمي تجزيه 3 - روزانه 2556  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   شيمي

شيمي تجزيه 1 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 2557  مالك اشتردانشگاه صنعتي   شيمي
شيمي تجزيه 3 - روزانه 2558  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي
شيمي تجزيه 5 - روزانه 2559  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي
شيمي تجزيه 4 - روزانه 2560  دانشگاه كاشان  شيمي
شيمي تجزيه 2 - روزانه 2561  سنندج -دانشگاه كردستان   شيمي
شيمي تجزيه 6 - روزانه 2562  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي
شيمي تجزيه 4 - روزانه 2563  آباد خرم - دانشگاه لرستان   شيمي
شيمي تجزيه 13 - روزانه 2564  بابلسر - دانشگاه مازندران   شيمي
شيمي تجزيه 2 - روزانه 2565  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي
شيمي تجزيه 6 - روزانه 2566  دانشگاه ياسوج  شيمي
شيمي تجزيه 7 - روزانه 2567  دانشگاه يزد  شيمي
شيمي تجزيه 4 - روزانه 2568  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  شيمي

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   شيمي شيمي تجزيه 5 - 
 روزانه 2569  زنجان

شيمي تجزيه 3 - نوبت دوم 2570  دانشگاه اراك  شيمي
شيمي تجزيه 1 - نوبت دوم 2571  دانشگاه اروميه  شيمي
شيمي تجزيه 1 - نوبت دوم 2572  دانشگاه ايالم  شيمي
شيمي تجزيه 4 - نوبت دوم 2573  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي
شيمي تجزيه 1 - نوبت دوم 2574  دانشگاه بيرجند  شيمي

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   شيمي شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 2575  قزوين

شيمي تجزيه 3 - نوبت دوم 2576  دانشگاه تبريز  شيمي
شيمي تجزيه 1 - نوبت دوم 2577  دانشگاه تربيت مدرس  شيمي
شيمي تجزيه 1 - نوبت دوم 2578  دانشگاه سمنان  شيمي
شيمي تجزيه 1 - دوم نوبت 2579  دانشگاه صنعتي شاهرود  شيمي

شيمي تجزيه 1 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 2580  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  شيمي
شيمي تجزيه 4 - نوبت دوم 2581  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي
شيمي تجزيه 2 - نوبت دوم 2582  دانشگاه كاشان  شيمي
شيمي تجزيه 7 - نوبت دوم 2583  بابلسر - دانشگاه مازندران   شيمي
شيمي تجزيه 2 - نوبت دوم 2584  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي
شيمي تجزيه 2 - نوبت دوم 2585  دانشگاه ياسوج  شيمي
شيمي تجزيه 1 - نوبت دوم 2586  دانشگاه يزد  شيمي

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   شيمي شيمي تجزيه 5 - 
 پيام نور 2587  مركز مشهد

مركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس   شيمي شيمي تجزيه 5 - 
 پيام نور 2588  شيراز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان كرمان   شيمي شيمي تجزيه 5 - 
 پيام نور 2589  كرمان

شيمي تجزيه 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2590  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي
شيمي تجزيه 6 - پرديس خودگردان 2591  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي
شيمي تجزيه 9 - پرديس خودگردان 2592  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي
شيمي تجزيه 3 - پرديس خودگردان 2593  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي

شيمي تجزيه 1 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان پرديس خودگردان 2594  آباد خرم - دانشگاه لرستان   شيمي
شيمي تجزيه 5 - پرديس خودگردان 2595  دانشگاه يزد  شيمي

 شيمي معدنيـ شيمي  - 2214
شيمي معدني 4 -   روزانه 2596  دانشگاه اراك  شيمي

شيمي معدني 5 - روزانه 2597  دانشگاه اصفهان  شيمي
شيمي معدني 4 - زنفقط  روزانه 2598 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  شيمي

شيمي معدني 4 - روزانه 2599  دانشگاه ايالم  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  35 صفحه فصل دوم  
 

 معدنيشيمي  ـ شيمي - 2214  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
شيمي معدني 5 - روزانه 2600  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي
شيمي معدني 3 - روزانه 2601  دانشگاه بيرجند  شيمي
شيمي معدني 4 - روزانه 2602  دانشگاه تبريز  شيمي
شيمي معدني 4 - روزانه 2603  دانشگاه تربيت مدرس  شيمي

معدنيشيمي  4 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 2604  دانشگاه تهران  شيمي
شيمي معدني 2 - روزانه 2605  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   شيمي
شيمي معدني 2 - روزانه 2606  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   شيمي
شيمي معدني 6 - روزانه 2607  دانشگاه دامغان  شيمي
شيمي معدني 3 - روزانه 2608  كرمانشاه -دانشگاه رازي   شيمي
شيمي معدني 8 - روزانه 2609  دانشگاه زنجان  شيمي
شيمي معدني 1 - روزانه 2610  دانشگاه سمنان  شيمي
شيمي معدني 6 - روزانه 2611  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شيمي
شيمي معدني 2 - روزانه 2612  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   شيمي
شيمي معدني 4 - روزانه 2613  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي
شيمي معدني 5 - روزانه 2614  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي
شيمي معدني 4 - روزانه 2615  دانشگاه شيراز  شيمي
شيمي معدني 7 - روزانه 2616  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي

-خواجه نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي   شيمي شيمي معدني 2 - 
 روزانه 2617  تهران

شيمي معدني 4 - روزانه 2618  دانشگاه صنعتي شاهرود  شيمي
شيمي معدني 3 - روزانه 2619  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   شيمي
شيمي معدني 2 - روزانه 2620  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي
شيمي معدني 6 - روزانه 2621  فردوسي مشهددانشگاه   شيمي
شيمي معدني 5 - روزانه 2622  دانشگاه كاشان  شيمي
شيمي معدني 4 - روزانه 2623  سنندج -دانشگاه كردستان   شيمي
شيمي معدني 1 - روزانه 2624  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي
شيمي معدني 3 - روزانه 2625  بابلسر - دانشگاه مازندران   شيمي
معدنيشيمي  4 - روزانه 2626  دانشگاه ياسوج  شيمي
شيمي معدني 5 - روزانه 2627  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  شيمي

شيمي معدني 2 - پژوهش محور روزانه 2628  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش  شيمي

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   شيمي شيمي معدني 4 - 
 روزانه 2629  زنجان

شيمي معدني 3 - نوبت دوم 2630  دانشگاه اراك  شيمي
شيمي معدني 1 - نوبت دوم 2631  دانشگاه ايالم  شيمي
شيمي معدني 3 - نوبت دوم 2632  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي
شيمي معدني 1 - نوبت دوم 2633  دانشگاه بيرجند  شيمي
شيمي معدني 2 - نوبت دوم 2634  دانشگاه تبريز  شيمي
شيمي معدني 1 - نوبت دوم 2635  دانشگاه سمنان  شيمي

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   شيمي شيمي معدني 1 - 
 نوبت دوم 2636  تهران

شيمي معدني 4 - نوبت دوم 2637  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي
شيمي معدني 3 - نوبت دوم 2638  دانشگاه كاشان  شيمي
شيمي معدني 1 - نوبت دوم 2639  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي
شيمي معدني 3 - نوبت دوم 2640  بابلسر - دانشگاه مازندران   شيمي

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   شيمي شيمي معدني 5 - 
 پيام نور 2641  مركز مشهد

شيمي معدني 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2642  سبزوار -حكيم سبزواري  دانشگاه  شيمي
شيمي معدني 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2643  كرمانشاه -دانشگاه رازي   شيمي
شيمي معدني 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2644  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي

معدنيشيمي  1 - پرديس خودگردان 2645  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي
 شيمي كاربردي - 2215

شيمي كاربردي 1 -   روزانه 2646  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
شيمي كاربردي 4 - روزانه 2647  دانشگاه تبريز

شيمي كاربردي 3 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 2648  دانشگاه تهران
شيمي كاربردي 2 - روزانه 2649  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
شيمي كاربردي 3 - روزانه 2650  دانشگاه زنجان
شيمي كاربردي 3 - روزانه 2651  دانشگاه سمنان
شيمي كاربردي 3 - روزانه 2652  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
شيمي كاربردي 2 - روزانه 2653  تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  شيمي كاربردي  2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 2654  )شاهين شهر اصفهان

شيمي كاربردي 1 - نوبت دوم 2655  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
شيمي كاربردي 2 - نوبت دوم 2656  دانشگاه تبريز
شيمي كاربردي 2 - نوبت دوم 2657  دانشگاه سمنان
شيمي كاربردي 2 - نوبت دوم 2658  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  شيمي كاربردي  2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 2659  )شاهين شهر اصفهان

 شيمي كاربردي  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 2660

 شيمي پليمر ـ شيمي - 2216
شيمي پليمر 1 -   روزانه 2661  دانشگاه اصفهان  شيمي
شيمي پليمر 3 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 2662  دانشگاه تهران  شيمي

تحصيل پرديس محل (دانشگاه تهران   شيمي شيمي پليمر 7 - 
پرديس خودگردان 2663  )خودگردان كيش

 فيتوشيمي - 2218
فيتوشيمي 7 -   روزانه 2664  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

فيتوشيمي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2665  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  36 صفحه فصل دوم  
 

  هواشناسي - 2219
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

هواشناسي 1 -  پذيرش با عنوان فيزيك فضا خارج به اعزام بورس 2666  دانشگاه تهران
هواشناسي 4 - وفيزيكئمحل تحصيل موسسه ژ روزانه 2667  دانشگاه تهران

هواشناسي 3 - روزانه 2668  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 
هواشناسي 4 - پژوهش محور روزانه 2669  پژوهشكده هواشناسي

هواشناسي 2 - وفيزيكئمحل تحصيل موسسه ژ نوبت دوم 2670  دانشگاه تهران
هواشناسي 2 - نوبت دوم 2671  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 

محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 
پرديس خودگردان 2672  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  هواشناسي  3 - دانشگاه در بندرعباس

 فيزيولوژي گياهي ـزيست شناسي  - 2220

  - 8  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 روزانه 2673  دانشگاه اروميه گياهي

 - 3  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 روزانه 2674  دانشگاه اصفهان گياهي

 - 3  
فيزيولوژي  - شناسي زيست 
 روزانه 2675  دانشگاه تبريز گياهي

 - 3  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 روزانه 2676  دانشگاه تربيت مدرس گياهي

  4 - شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 روزانه 2677  تهران - دانشگاه شاهد  گياهي

 - 2  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 روزانه 2678  شهركرددانشگاه  گياهي

 - 4  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 روزانه 2679  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  گياهي

 - 5  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 روزانه 2680  گرگان -دانشگاه گلستان  گياهي

 2 -  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 روزانه 2681  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  گياهي

 - 1  
فيزيولوژي  - شناسي زيست 
 نوبت دوم 2682  دانشگاه اروميه گياهي

 - 2  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 نوبت دوم 2683  دانشگاه تبريز گياهي

  2 - شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 نوبت دوم 2684  تهران - دانشگاه شاهد  گياهي

 - 2  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 نوبت دوم 2685  گرگان -گلستان دانشگاه  گياهي

 2 -  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 نوبت دوم 2686  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  گياهي

 - 5  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 2687  تحصيالت تكميلي تهران

  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

پرديس خودگردان 2688  دانشگاه اروميه گياهي
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

  3 - شهر تبريز
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

پرديس خودگردان 2689  دانشگاه تبريز گياهي

  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

پرديس خودگردان 2690  كرمان - شهيد باهنر دانشگاه  گياهي

 سيستماتيك و بوم شناسي گياهي ـزيست شناسي  - 2221

  - 1  
سيستماتيك  - زيست شناسي 

 روزانه 2691  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  گياهي

  3 - محل تحصيل پرديس علوم
سيستماتيك  - زيست شناسي 

 روزانه 2692  دانشگاه تهران گياهي

 - 5  
سيستماتيك  - شناسي زيست 
 روزانه 2693  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گياهي

 - 1  
سيستماتيك  - زيست شناسي 

 روزانه 2694  رشت -دانشگاه گيالن  گياهي

 - 1  
سيستماتيك  - زيست شناسي 

 نوبت دوم 2695  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  گياهي

 - 1  
سيستماتيك  - زيست شناسي 

 نوبت دوم 2696  رشت -گيالن دانشگاه  گياهي

 سلولي و تكويني گياهي ـزيست شناسي  - 2222

  - 3  
سلولي و  - زيست شناسي 
 روزانه 2697  دانشگاه تبريز تكويني گياهي

 - 2  
سلولي و  - زيست شناسي 
 روزانه 2698  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  تكويني گياهي

 - 2  
سلولي و  - زيست شناسي 
 نوبت دوم 2699  دانشگاه تبريز تكويني گياهي

 فيزيولوژي جانوري ـعلوم جانوري  - 2223
روزانه 2700  تهران -دانشگاه خوارزمي   علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 3 -  محل تحصيل تهران

روزانه 2701  تهران - دانشگاه شاهد   علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
روزانه 2702  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 2 -
روزانه 2703  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 3 -
روزانه 2704  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 4 -

نوبت دوم 2705  تهران - دانشگاه شاهد   علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
نوبت دوم 2706  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 1 -
نوبت دوم 2707  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 2 -

پرديس خودگردان 2708  تهران -دانشگاه خوارزمي   علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
پرديس خودگردان 2709  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان 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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  37 صفحه فصل دوم  
 

  بيوسيستماتيك جانوري ـعلوم جانوري  - 2224
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  رشته تحصيلينام  نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

روزانه 2710  دانشگاه تهران  علوم جانوري بيوسيستماتيك جانوري 4 -  محل تحصيل پرديس علوم
روزانه 2711  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم جانوري بيوسيستماتيك جانوري 3 -
روزانه 2712  دانشگاه شيراز  علوم جانوري جانوريبيوسيستماتيك  2 -
روزانه 2713  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم جانوري بيوسيستماتيك جانوري 4 -
نوبت دوم 2714  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم جانوري بيوسيستماتيك جانوري 2 -

پرديس خودگردان 2715  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم جانوري بيوسيستماتيك جانوري 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 تكويني ـعلوم جانوري  -  2225

تكويني 1 -  پذيرش با عنوان فيزيولوژي خارج به اعزام بورس 5444  تربيت مدرسدانشگاه   علوم جانوري
تكويني 4 -   روزانه 2716  دانشگاه اراك  علوم جانوري

تكويني 3 - با همكاري پژوهشگاه رويان اصفهان روزانه 2717  دانشگاه اصفهان  علوم جانوري
تكويني 3 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 2718  دانشگاه تهران  علوم جانوري

تكويني 4 - محل تحصيل تهران روزانه 2719  تهران -دانشگاه خوارزمي   علوم جانوري
 - مشترك با دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 روزانه 2720  تهران - پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي   علوم جانوري تكويني 7 - دفترچهشرايط در انتهاي 
تكويني 4 - نوبت دوم 2721  دانشگاه اراك  علوم جانوري

 سلولي و ملكولي ـزيست شناسي  - 2226
  1 -  اي   پذيرش با عنوان زيست شناسي سامانه

سلولي و  - زيست شناسي 
خارج به اعزام بورس 2722 )ويژه خواهران(تهران -)س(الزهرادانشگاه  ملكولي

هاي  علوم تشريح گرايش سلولپذيرش با عنوان 
  1 -  بنيادي

سلولي و  - زيست شناسي 
خارج به اعزام بورس 5445  تربيت مدرسدانشگاه  ملكولي

  1 -  پزشكي مولكوليپذيرش با عنوان 
سلولي و  - زيست شناسي 

خارج به اعزام بورس 5446  مدرس تربيتدانشگاه  ملكولي

 - 3  
سلولي و  - زيست شناسي 

 روزانه 2723  دانشگاه اصفهان ملكولي

  5 - محل تحصيل پرديس علوم
سلولي و  - زيست شناسي 

 روزانه 2724  دانشگاه تهران ملكولي

 - 2  
سلولي و  - زيست شناسي 

 روزانه 2725  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ملكولي

 - 6  
سلولي و  - شناسي زيست 
 روزانه 2726  دانشگاه شيراز ملكولي

 - 4  
سلولي و  - زيست شناسي 

 روزانه 2727  دانشگاه فردوسي مشهد ملكولي

 2 -  
سلولي و  - زيست شناسي 

 روزانه 2728  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ملكولي

  2 - پژوهش محور
سلولي و  - زيست شناسي 

 روزانه 2729  علمي و صنعتي ايرانهاي  سازمان پژوهش ملكولي

 - 2  
سلولي و  - زيست شناسي 

 نوبت دوم 2730  دانشگاه فردوسي مشهد ملكولي

 2 -  
سلولي و  - زيست شناسي 

 نوبت دوم 2731  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ملكولي

 - 7  
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 2732  )كيشخودگردان 

 بيوشيمي - 2227
بيوشيمي 2 -   روزانه 2733  دانشگاه تبريز

بيوشيمي 5 - روزانه 2734  دانشگاه تربيت مدرس
وبيوفيزيك محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي بيوشيمي 8 - روزانه 2735  دانشگاه تهران

بيوشيمي 2 - روزانه 2736  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
بيوشيمي 4 - روزانه 2737  دانشگاه شهركرد
بيوشيمي 4 - روزانه 2738  دانشگاه فردوسي مشهد
بيوشيمي 1 - روزانه 2739  رشت -دانشگاه گيالن 
بيوشيمي 1 - نوبت دوم 2740  دانشگاه تبريز
بيوشيمي 2 - نوبت دوم 2741  دانشگاه تربيت مدرس

وبيوفيزيك تحقيقات بيوشيميمحل تحصيل مركز  بيوشيمي 4 - نوبت دوم 2742  دانشگاه تهران
بيوشيمي 3 - نوبت دوم 2743  دانشگاه فردوسي مشهد
بيوشيمي 1 - نوبت دوم 2744  رشت -دانشگاه گيالن 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  بيوشيمي  5 - 
 پيام نور 2745  اصفهان

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  بيوشيمي  5 - 
 پيام نور 2746  تحصيالت تكميلي تهران

بيوشيمي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2747  رشت -دانشگاه گيالن 
 ژنتيك مولكولي ـزيست شناسي  -  2228

  - 3  
ژنتيك  - زيست شناسي 

 روزانه 2748  دانشگاه اصفهان مولكولي

 - 4  
ژنتيك  - زيست شناسي 

 روزانه 2749  دانشگاه تبريز مولكولي

 - 7  
ژنتيك  - زيست شناسي 

 روزانه 2750  دانشگاه تربيت مدرس مولكولي
بصورت مشترك و با همكاري پژوهشگاه ملي 

  5 - مهندسي ژنتيك و زيست فناوري
ژنتيك  - زيست شناسي 

 روزانه 2751  دانشگاه تربيت مدرس مولكولي

 - 4  
ژنتيك  - زيست شناسي 

 روزانه 2752  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مولكولي

 - 1  
ژنتيك  - زيست شناسي 

 نوبت دوم 2753  دانشگاه اصفهان مولكولي

 - 3  
ژنتيك  - زيست شناسي 

 نوبت دوم 2754  دانشگاه تبريز مولكولي

 - 3  
ژنتيك  - زيست شناسي 

 نوبت دوم 2755  دانشگاه تربيت مدرس مولكولي

 - 1  
ژنتيك  - زيست شناسي 

پرديس خودگردان 2756  دانشگاه اصفهان مولكولي

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  38 صفحه فصل دوم  
 

  ميكروبيولوژي ـزيست شناسي  -  2229
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

ميكروبيولوژي 4 -   روزانه 2757  دانشگاه اصفهان
ميكروبيولوژي 4 - فقط زن روزانه 2758 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا

ميكروبيولوژي 3 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 2759  دانشگاه تهران
ميكروبيولوژي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 2760  تهران - دانشگاه شاهد 

ميكروبيولوژي 4 - روزانه 2761  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ميكروبيولوژي 2 - پژوهش محور روزانه 2762  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش

ميكروبيولوژي 1 - نوبت دوم 2763  دانشگاه اصفهان
ميكروبيولوژي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 2764  تهران - دانشگاه شاهد 

ميكروبيولوژي 2 - پرديس خودگردان 2765  دانشگاه اصفهان
ميكروبيولوژي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2766  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 بيوفيزيك - 2230
بيوفيزيك 1 -  پذيرش با عنوان زيست شناسي محاسباتي  خارج به اعزام بورس 2767 )خواهرانويژه (تهران -)س(دانشگاه الزهرا

بيوفيزيك 5 - روزانه 2768  دانشگاه تربيت مدرس
محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و 

 روزانه 2769  دانشگاه تهران بيوفيزيك  6 - بيوفيزيك
محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و 

 نوبت دوم 2770  دانشگاه تهران بيوفيزيك  3 - بيوفيزيك

 زيست فنّاوري ميكروبي - 2231
زيست فناوري ميكروبي 4 -   روزانه 2771  دانشگاه اصفهان

زيست فناوري ميكروبي 7 - فقط زن روزانه 2772 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا
زيست فناوري ميكروبي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 2773  تهران - دانشگاه شاهد 

زيست فناوري ميكروبي 2 - فقط زن نوبت دوم 2774 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا
زيست فناوري ميكروبي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 2775  تهران - دانشگاه شاهد 

 آمار - 2232
پذيرش با عنوان آمار گرايش نمونه گيري و 

خارج به اعزام بورس 2776  دانشگاه صنعتي اصفهان آمار  1 -  هاي زماني سري
آمار 1 - پذيرش با عنوان علوم اكچواري خارج به اعزام بورس 2777  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

بيم سنجي 1 - خارج به اعزام بورس 2778  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
آمار 4 - روزانه 2779  دانشگاه اصفهان
آمار 3 - روزانه 2780  دانشگاه بيرجند
آمار 4 - روزانه 2781  دانشگاه تبريز

آمار 2 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 2782  دانشگاه تهران
آمار 3 - روزانه 2783  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
آمار 3 - روزانه 2784  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
آمار 4 - روزانه 2785  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
آمار 3 - روزانه 2786  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
آمار 4 - روزانه 2787  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
آمار 4 - روزانه 2788  دانشگاه شيراز
آمار 4 - روزانه 2789  دانشگاه صنعتي اصفهان
آمار 4 - روزانه 2790  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
آمار 5 - روزانه 2791  صنعتي شاهروددانشگاه 
آمار 7 - روزانه 2792  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
آمار 7 - روزانه 2793  دانشگاه فردوسي مشهد
آمار 4 - روزانه 2794  بابلسر - دانشگاه مازندران 
آمار 5 - روزانه 2795  دانشگاه يزد
بيم سنجي 5 - روزانه 2796  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
آمار 1 - نوبت دوم 2797  دانشگاه بيرجند
آمار 3 - نوبت دوم 2798  دانشگاه تبريز
آمار 5 - نوبت دوم 2799  دانشگاه صنعتي شاهرود
آمار 5 - نوبت دوم 2800  دانشگاه فردوسي مشهد
آمار 3 - نوبت دوم 2801  بابلسر - دانشگاه مازندران 
آمار 1 - نوبت دوم 2802  دانشگاه يزد
بيم سنجي 2 - نوبت دوم 2803  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  آمار  5 - 
 پيام نور 2804  تحصيالت تكميلي تهران

 Near Eastمدرك بصورت مشترك با دانشگاه 
 مشترك 2805  دانشگاه تبريز آمار  5 - شرايط در انتهاي دفترچه -قبرس شمالي

آمار 2 - پرديس خودگردان 2806  دانشگاه اصفهان
آمار 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2807  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
آمار 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2808  دانشگاه شيراز

آمار - 7 پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  پرديس خودگردان 2809  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
آمار 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2810  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 رياضي محض - 2233
جبر 4 -   روزانه 2811  دانشگاه اراك  رياضي

جبر 2 - روزانه 2812  اروميهدانشگاه   رياضي
جبر 8 - روزانه 2813  دانشگاه اصفهان  رياضي

جبر 1 - فقط زن روزانه 2814 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  رياضي
جبر 5 - روزانه 2815  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   رياضي
جبر 3 - روزانه 2816  دانشگاه بيرجند  رياضي

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   رياضي جبر 3 - 
 روزانه 2817  قزوين

جبر 5 - روزانه 2818  دانشگاه تبريز  رياضي
جبر 6 - روزانه 2819  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   رياضي
جبر 3 - روزانه 2820  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي

جبر 2 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 2821  تهراندانشگاه   رياضي
جبر 7 - محل تحصيل تهران روزانه 2822  تهران -دانشگاه خوارزمي   رياضي

جبر 3 - روزانه 2823  دانشگاه زنجان  رياضي

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  39 صفحه فصل دوم  
 

 رياضي محض - 2233  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
جبر 4 - روزانه 2824  دانشگاه سمنان  رياضي

جبر 3 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 2825  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي
جبر 6 - روزانه 2826  دانشگاه شهركرد  رياضي
جبر 3 - روزانه 2827  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   رياضي
جبر 3 - روزانه 2828  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد   رياضي
جبر 4 - روزانه 2829  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   رياضي
جبر 6 - روزانه 2830  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   رياضي
جبر 6 - روزانه 2831  دانشگاه شيراز  رياضي
جبر 1 - روزانه 2832  دانشگاه صنعتي اصفهان  رياضي
جبر 5 - روزانه 2833  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   رياضي

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   رياضي جبر 5 - 
 روزانه 2834  تهران

جبر 2 - روزانه 2835  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي
جبر 1 - روزانه 2836  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   رياضي
جبر 1 - روزانه 2837  تهران - ايران دانشگاه علم و صنعت   رياضي
جبر 3 - روزانه 2838  دانشگاه فردوسي مشهد  رياضي
جبر 7 - روزانه 2839  دانشگاه كاشان  رياضي
جبر 4 - روزانه 2840  سنندج -دانشگاه كردستان   رياضي
جبر 1 - روزانه 2841  گرگان -دانشگاه گلستان   رياضي
جبر 3 - روزانه 2842  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي
جبر 2 - روزانه 2843  آباد خرم - دانشگاه لرستان   رياضي
جبر 2 - روزانه 2844  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي
جبر 8 - روزانه 2845  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   رياضي
جبر 3 - روزانه 2846  دانشگاه مالير  رياضي
جبر 1 - روزانه 2847  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  رياضي
جبر 5 - روزانه 2848  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   رياضي
جبر 5 - روزانه 2849  دانشگاه ياسوج  رياضي
جبر 6 - روزانه 2850  دانشگاه يزد  رياضي

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   رياضي جبر 4 - 
 روزانه 2851  زنجان

آناليز 3 - روزانه 2852  اروميهدانشگاه   رياضي
آناليز 3 - روزانه 2853  دانشگاه اصفهان  رياضي

آناليز 2 - فقط زن روزانه 2854 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  رياضي
آناليز 4 - روزانه 2855  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   رياضي
آناليز 3 - روزانه 2856  دانشگاه بيرجند  رياضي

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   رياضي آناليز 3 - 
 روزانه 2857  قزوين

آناليز 2 - روزانه 2858  دانشگاه تبريز  رياضي
آناليز 1 - روزانه 2859  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي
آناليز 2 - روزانه 2860  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   رياضي
آناليز 2 - روزانه 2861  بوشهر - فارس دانشگاه خليج   رياضي

آناليز 4 - محل تحصيل تهران روزانه 2862  تهران -دانشگاه خوارزمي   رياضي
آناليز 4 - روزانه 2863  دانشگاه دامغان  رياضي
آناليز 1 - روزانه 2864  كرمانشاه -دانشگاه رازي   رياضي
آناليز 8 - روزانه 2865  دانشگاه زنجان  رياضي
آناليز 4 - روزانه 2866  دانشگاه سمنان  رياضي
آناليز 2 - روزانه 2867  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   رياضي

آناليز 3 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 2868  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي
آناليز 3 - روزانه 2869  دانشگاه شهركرد  رياضي
آناليز 6 - روزانه 2870  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   رياضي
آناليز 6 - روزانه 2871  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   رياضي
آناليز 5 - روزانه 2872  دانشگاه شيراز  رياضي
آناليز 3 - روزانه 2873  دانشگاه صنعتي اصفهان  رياضي
آناليز 1 - روزانه 2874  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   رياضي

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   رياضي آناليز 4 - 
 روزانه 2875  تهران

آناليز 2 - روزانه 2876  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   رياضي
آناليز 3 - روزانه 2877  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي
آناليز 1 - روزانه 2878  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   رياضي
آناليز 2 - روزانه 2879  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي
آناليز 3 - روزانه 2880  دانشگاه فردوسي مشهد  رياضي
آناليز 4 - روزانه 2881  دانشگاه قم  رياضي
آناليز 5 - روزانه 2882  دانشگاه كاشان  رياضي
آناليز 2 - روزانه 2883  سنندج -دانشگاه كردستان   رياضي
آناليز 3 - روزانه 2884  گرگان -دانشگاه گلستان   رياضي
آناليز 3 - روزانه 2885  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي
آناليز 3 - روزانه 2886  آباد خرم - دانشگاه لرستان   رياضي
آناليز 4 - روزانه 2887  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي
آناليز 5 - روزانه 2888  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   رياضي
آناليز 4 - روزانه 2889  دانشگاه مراغه  رياضي
آناليز 8 - روزانه 2890  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  رياضي
آناليز 7 - روزانه 2891  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   رياضي
آناليز 4 - روزانه 2892  دانشگاه ياسوج  رياضي
آناليز 4 - روزانه 2893  دانشگاه يزد  رياضي

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   رياضي آناليز 3 - 
 روزانه 2894  زنجان

روزانه 2895  دانشگاه اروميه  رياضي )توپولوژي(هندسه  4 -
روزانه 2896  دانشگاه اصفهان  رياضي )توپولوژي(هندسه  1 -
روزانه 2897  دانشگاه بناب  رياضي )توپولوژي(هندسه  1 -
روزانه 2898  دانشگاه بيرجند  رياضي )توپولوژي( هندسه 3 -

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   رياضي )توپولوژي(هندسه  3 - 
 روزانه 2899  قزوين

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  40 صفحه فصل دوم  
 

 رياضي محض - 2233  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
روزانه 2900  دانشگاه تبريز  رياضي )توپولوژي(هندسه  1 -
روزانه 2901  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي )توپولوژي(هندسه  1 -
روزانه 2902  دانشگاه زنجان  رياضي )توپولوژي(هندسه  4 -
روزانه 2903  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   رياضي )توپولوژي(هندسه  4 -

روزانه 2904  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي )توپولوژي(هندسه  1 - شرايط در انتهاي دفترچه
روزانه 2905  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   رياضي )توپولوژي(هندسه  5 -
روزانه 2906  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رياضي )توپولوژي(هندسه  3 -
روزانه 2907  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   رياضي )توپولوژي(هندسه  4 -
روزانه 2908  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   رياضي )توپولوژي(هندسه  4 -
روزانه 2909  دانشگاه شيراز  رياضي )توپولوژي(هندسه  2 -
روزانه 2910  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   رياضي )توپولوژي(هندسه  2 -

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   رياضي )توپولوژي(هندسه  1 - 
 روزانه 2911  تهران

روزانه 2912  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   رياضي )توپولوژي(هندسه  1 -
روزانه 2913  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي )توپولوژي(هندسه  2 -
روزانه 2914  دانشگاه قم  رياضي )توپولوژي(هندسه  2 -
روزانه 2915  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي )توپولوژي(هندسه  2 -
روزانه 2916  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي )توپولوژي(هندسه  1 -
روزانه 2917  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  رياضي )توپولوژي(هندسه  1 -
روزانه 2918  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   رياضي )توپولوژي(هندسه  2 -
روزانه 2919  دانشگاه يزد  رياضي )توپولوژي(هندسه  2 -

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   رياضي )توپولوژي(هندسه  4 - 
 روزانه 2920  زنجان

جبر 4 - نوبت دوم 2921  دانشگاه اراك  رياضي
جبر 1 - نوبت دوم 2922  دانشگاه اروميه  رياضي
جبر 2 - نوبت دوم 2923  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   رياضي

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   رياضي جبر 2 - 
 نوبت دوم 2924  قزوين

جبر 3 - نوبت دوم 2925  دانشگاه تبريز  رياضي
جبر 4 - نوبت دوم 2926  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   رياضي
جبر 1 - نوبت دوم 2927  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي

جبر 1 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 2928  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   رياضي جبر 1 - 
 نوبت دوم 2929  تهران

جبر 1 - نوبت دوم 2930  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي
جبر 2 - نوبت دوم 2931  دانشگاه فردوسي مشهد  رياضي
جبر 4 - نوبت دوم 2932  دانشگاه كاشان  رياضي
جبر 1 - نوبت دوم 2933  گرگان -دانشگاه گلستان   رياضي
جبر 2 - نوبت دوم 2934  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي
جبر 8 - نوبت دوم 2935  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   رياضي
جبر 1 - نوبت دوم 2936  دانشگاه ياسوج  رياضي
جبر 1 - نوبت دوم 2937  دانشگاه يزد  رياضي
آناليز 1 - نوبت دوم 2938  دانشگاه اروميه  رياضي
آناليز 1 - نوبت دوم 2939  دانشگاه بيرجند  رياضي

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   رياضي آناليز 3 - 
 نوبت دوم 2940  قزوين

آناليز 2 - نوبت دوم 2941  دانشگاه تبريز  رياضي
آناليز 1 - نوبت دوم 2942  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي

آناليز 1 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 2943  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي
آناليز 1 - نوبت دوم 2944  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   رياضي

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   رياضي آناليز 1 - 
 نوبت دوم 2945  تهران

آناليز 3 - نوبت دوم 2946  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي
آناليز 2 - نوبت دوم 2947  دانشگاه فردوسي مشهد  رياضي
آناليز 3 - نوبت دوم 2948  دانشگاه كاشان  رياضي
آناليز 1 - نوبت دوم 2949  گرگان -دانشگاه گلستان   رياضي
آناليز 4 - نوبت دوم 2950  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي
آناليز 5 - نوبت دوم 2951  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   رياضي
آناليز 1 - نوبت دوم 2952  دانشگاه ياسوج  رياضي
آناليز 1 - نوبت دوم 2953  دانشگاه يزد  رياضي
نوبت دوم 2954  دانشگاه اروميه  رياضي )توپولوژي(هندسه  2 -
نوبت دوم 2955  دانشگاه بيرجند  رياضي )توپولوژي(هندسه  1 -

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   رياضي )توپولوژي(هندسه  1 - 
 نوبت دوم 2956  قزوين

نوبت دوم 2957  دانشگاه تبريز  رياضي )توپولوژي(هندسه  1 -
نوبت دوم 2958  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي )توپولوژي(هندسه  1 -

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   رياضي )توپولوژي(هندسه  1 - 
 نوبت دوم 2959  تهران

نوبت دوم 2960  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي )توپولوژي(هندسه  1 -
نوبت دوم 2961  دانشگاه يزد  رياضي )توپولوژي(هندسه  1 -

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   رياضي جبر 10 - 
 پيام نور 2962  تحصيالت تكميلي تهران

 -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   رياضي آناليز 5 - 
 پيام نور 2963  مركز تبريز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   رياضي آناليز 5 - 
 پيام نور 2964  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس   رياضي آناليز 5 - 
 پيام نور 2965  شيراز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   رياضي )توپولوژي(هندسه  5 - 
 پيام نور 2966  تحصيالت تكميلي تهران

جبر 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2967  دانشگاه اروميه  رياضي

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  41 صفحه فصل دوم  
 

 رياضي محض - 2233  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 تبريز   رياضي جبر 1 - 
پرديس خودگردان 2968  )خودگردان ارس در جلفا

جبر 2 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  پرديس خودگردان 2969  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رياضي
جبر 1 - پرديس خودگردان 2970  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي
جبر 4 - پرديس خودگردان 2971  دانشگاه كاشان  رياضي

جبر 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2972  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي
جبر 3 - پرديس خودگردان 2973  دانشگاه يزد  رياضي
آناليز 1 - پرديس خودگردان 2974  دانشگاه اصفهان  رياضي
آناليز 1 - پرديس خودگردان 2975  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي
آناليز 3 - پرديس خودگردان 2976  دانشگاه كاشان  رياضي

آناليز 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2977  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي
پرديس خودگردان 2978  دانشگاه اروميه  رياضي )توپولوژي(هندسه  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 2979  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي )توپولوژي(هندسه  1 -
پرديس خودگردان 2980  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي )توپولوژي(هندسه  1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 رياضي كاربردي - 2234
آناليز عددي 1 -  پذيرش با عنوان زيست رياضي خارج به اعزام بورس 5447  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي كاربردي

آناليز عددي 6 -  فقط زن روزانه 2981 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  رياضي كاربردي
 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   رياضي كاربردي آناليز عددي 3 - 

 روزانه 2982  قزوين
آناليز عددي 13 - روزانه 2983  دانشگاه تبريز  رياضي كاربردي

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و   كاربرديرياضي  آناليز عددي 1 - 
 روزانه 2984  فنّاوري پيشرفته كرمان

آناليز عددي 4 - روزانه 2985  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   رياضي كاربردي
آناليز عددي 5 - روزانه 2986  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي كاربردي
آناليز عددي 2 - روزانه 2987  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   رياضي كاربردي

آناليز عددي 4 - محل تحصيل تهران روزانه 2988  تهران -دانشگاه خوارزمي   رياضي كاربردي
آناليز عددي 2 - روزانه 2989  دانشگاه زنجان  رياضي كاربردي
آناليز عددي 3 - روزانه 2990  دانشگاه سمنان  رياضي كاربردي
آناليز عددي 3 - روزانه 2991  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   رياضي كاربردي

آناليز عددي 3 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 2992  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي كاربردي
آناليز عددي 11 - روزانه 2993  دانشگاه شهركرد  رياضي كاربردي
آناليز عددي 2 - روزانه 2994  كرمان - باهنر دانشگاه شهيد   رياضي كاربردي
آناليز عددي 1 - روزانه 2995  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رياضي كاربردي
آناليز عددي 6 - روزانه 2996  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   رياضي كاربردي
آناليز عددي 6 - روزانه 2997  دانشگاه شيراز  رياضي كاربردي
آناليز عددي 5 - روزانه 2998  دانشگاه صنعتي اصفهان  رياضي كاربردي
آناليز عددي 2 - روزانه 2999  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   رياضي كاربردي

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   رياضي كاربردي آناليز عددي 5 - 
 روزانه 3000  تهران

آناليز عددي 6 - روزانه 3001  تبريز -سهند دانشگاه صنعتي   رياضي كاربردي
آناليز عددي 2 - روزانه 3002  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي كاربردي
آناليز عددي 1 - روزانه 3003  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   رياضي كاربردي
آناليز عددي 2 - روزانه 3004  دانشگاه صنعتي شيراز  رياضي كاربردي
آناليز عددي 4 - روزانه 3005  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي كاربردي
آناليز عددي 5 - روزانه 3006  دانشگاه كاشان  رياضي كاربردي
آناليز عددي 2 - روزانه 3007  سنندج -دانشگاه كردستان   رياضي كاربردي
آناليز عددي 4 - روزانه 3008  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي كاربردي
آناليز عددي 2 - روزانه 3009  آباد خرم - دانشگاه لرستان   رياضي كاربردي
آناليز عددي 4 - روزانه 3010  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي كاربردي
آناليز عددي 3 - روزانه 3011  دانشگاه مالير  رياضي كاربردي
آناليز عددي 3 - روزانه 3012  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  رياضي كاربردي
آناليز عددي 2 - روزانه 3013  دانشگاه يزد  رياضي كاربردي
روزانه 3014  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 2 -
روزانه 3015  كرمانشاه -دانشگاه رازي   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 2 -
روزانه 5465  زنجاندانشگاه   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 2 -
روزانه 3016  دانشگاه سمنان  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 4 -
روزانه 3017  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 9 -

روزانه 3018  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
روزانه 3019  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   رياضي كاربردي در عملياتتحقيق  3 -
روزانه 3020  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 -
روزانه 3021  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 6 -
روزانه 3022  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   كاربرديرياضي  تحقيق در عمليات 6 -

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 - 
 روزانه 3023  تهران

روزانه 3024  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 3 -
روزانه 3025  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 -
روزانه 3026  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 -
روزانه 3027  دانشگاه صنعتي شيراز  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 5 -
روزانه 3028  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 -
روزانه 3029  دانشگاه فردوسي مشهد  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 3 -
روزانه 3030  دانشگاه قم  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 4 -
روزانه 3031  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 -
روزانه 3032  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 -
روزانه 3033  دانشگاه يزد  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 -

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   رياضي كاربردي آناليز عددي 3 - 
 نوبت دوم 3034  قزوين

آناليز عددي 8 - نوبت دوم 3035  دانشگاه تبريز  رياضي كاربردي
آناليز عددي 2 - نوبت دوم 3036  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   كاربرديرياضي 
آناليز عددي 1 - نوبت دوم 3037  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي كاربردي
آناليز عددي 1 - نوبت دوم 3038  دانشگاه سمنان  رياضي كاربردي

آناليز عددي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 3039  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي كاربردي

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  42 صفحه فصل دوم  
 

 كاربرديرياضي  - 2234  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   رياضي كاربردي آناليز عددي 1 - 
 نوبت دوم 3040  تهران

آناليز عددي 2 - نوبت دوم 3041  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي كاربردي
آناليز عددي 3 - نوبت دوم 3042  دانشگاه كاشان  رياضي كاربردي
آناليز عددي 3 - نوبت دوم 3043  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي كاربردي
دومنوبت  3044  دانشگاه سمنان  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 2 -

نوبت دوم 3045  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 - 

 نوبت دوم 3046  تهران
دومنوبت  3047  دانشگاه فردوسي مشهد  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 2 -
نوبت دوم 3048  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 -

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 5 - 
 پيام نور 3049  تحصيالت تكميلي تهران

 -رضوي دانشگاه پيام نور استان خراسان   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 5 - 
 پيام نور 3050  مركز مشهد

 Near Eastمدرك بصورت مشترك با دانشگاه 
 مشترك 3051  دانشگاه تبريز  رياضي كاربردي آناليز عددي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه-قبرس شمالي

آناليز عددي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3052  دانشگاه سمنان  رياضي كاربردي
آناليز عددي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3053  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رياضي كاربردي
آناليز عددي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3054  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي كاربردي
پرديس خودگردان 3055  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 3056  دانشگاه صنعتي شيراز  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 2 -
پرديس خودگردان 3057  دانشگاه قم  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 3058  بابلسر - دانشگاه مازندران   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 فيزيك دريا - 2235
فيزيك دريا 1 -   خارج به اعزام بورس 5463  بابلسر - دانشگاه مازندران 
فيزيك دريا 2 -   روزانه 3059  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

فيزيك دريا 4 - روزانه 3060  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 
فيزيك دريا 2 - نوبت دوم 3061  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 

فيزيك دريا 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3062  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
شماره دو محل تحصيل پرديس خودگردان 

پرديس خودگردان 3063  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك دريا  3 - دانشگاه در بندرعباس

 زيست شناسي دريا - 2236

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   زيست شناسي دريا جانوران دريا 5 -  
 روزانه 3064  )شهرستان نور

جانوران دريا 5 - روزانه 3065  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد   زيست شناسي دريا
جانوران دريا 5 - روزانه 3066  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  زيست شناسي دريا
جانوران دريا 3 - روزانه 3067  رشت -دانشگاه گيالن   زيست شناسي دريا
جانوران دريا 6 - روزانه 3068  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   زيست شناسي دريا
بوم شناسي دريا 3 - روزانه 3069  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  زيست شناسي دريا
جانوران دريا 1 - نوبت دوم 3070  رشت -دانشگاه گيالن   زيست شناسي دريا
جانوران دريا 3 - نوبت دوم 3071  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   زيست شناسي دريا

جانوران دريا 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3072  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  زيست شناسي دريا
 نانوفيزيك -علوم و فنّاوري نانو  - 2237

 - علوم و فناوري نانو  نانوفتونيك 2 -  
 روزانه 3073  دانشگاه زنجان  نانوفيزيك

 - علوم و فناوري نانو  نانوساختارها 3 - 
 روزانه 3074  دانشگاه زنجان  نانوفيزيك

 - علوم و فناوري نانو  نانوساختارها 5 - 
 روزانه 3075  دانشگاه صنعتي شاهرود  نانوفيزيك

 - علوم و فناوري نانو  نانوساختارها 2 - محل تحصيل پژوهشكده علوم و فناوري نانو
 روزانه 3076  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   نانوفيزيك

 - علوم و فناوري نانو  نانوساختارها 1 - دفترچهشرايط در انتهاي 
  نانوفيزيك

محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 روزانه 3077  )شاهين شهر اصفهان

 - علوم و فناوري نانو  نانوساختارها 4 - 
 روزانه 3078  دانشگاه كاشان  نانوفيزيك

 - علوم و فناوري نانو  نانوساختارها 1 - 
 نوبت دوم 3079  صنعتي شاهرود دانشگاه  نانوفيزيك

 - علوم و فناوري نانو  نانوساختارها 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
  نانوفيزيك

محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 نوبت دوم 3080  )شاهين شهر اصفهان

 - علوم و فناوري نانو  نانوساختارها 2 - 
 نوبت دوم 3081  دانشگاه كاشان  نانوفيزيك

 فيزيك - 2238
پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك غيرخطي 

خارج به اعزام بورس 3082  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار فيزيك  1 -  و سيستمهاي پيچيده
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان فيزيك پالسما گرايش تجربي خارج به اعزام بورس 3083  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

فيزيك 1 - روزانه 3085  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
فيزيك 4 - روزانه 3086  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
فيزيك 7 - روزانه 3087  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
فيزيك 12 - روزانه 3088  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
اتمي و مولكولي 4 - روزانه 3089  دانشگاه اروميه  فيزيك
اتمي و مولكولي 8 - روزانه 3090  دانشگاه اصفهان  فيزيك

اتمي و مولكولي 2 - فقط زن روزانه 3091 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  فيزيك
اتمي و مولكولي 3 - روزانه 5432 همدان -بوعلي سينا دانشگاه   فيزيك
اتمي و مولكولي 6 - روزانه 3092  دانشگاه تبريز  فيزيك
اتمي و مولكولي 3 - روزانه 3093  دانشگاه تربيت مدرس  فيزيك

اتمي و مولكولي 8 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 3094  دانشگاه تهران  فيزيك
اتمي و مولكولي 4 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 3095  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   فيزيك

اتمي و مولكولي 3 - تهرانمحل تحصيل  روزانه 3096  تهران -دانشگاه خوارزمي   فيزيك

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  43 صفحه فصل دوم  
 

 فيزيك - 2238  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
اتمي و مولكولي 1 - روزانه 3097  كرمانشاه -دانشگاه رازي   فيزيك
اتمي و مولكولي 4 - روزانه 3098  دانشگاه زنجان  فيزيك

اتمي و مولكولي 6 -  روزانه 3099  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   فيزيك
اتمي و مولكولي 7 - روزانه 3100  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك
اتمي و مولكولي 2 - روزانه 3101  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   فيزيك
اتمي و مولكولي 2 - روزانه 3102  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   فيزيك
اتمي و مولكولي 5 - روزانه 3103  دانشگاه شيراز  فيزيك
اتمي و مولكولي 2 - روزانه 3104  دانشگاه صنعتي شاهرود  فيزيك
اتمي و مولكولي 7 - روزانه 3105  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   فيزيك
اتمي و مولكولي 5 - روزانه 3106  دانشگاه كاشان  فيزيك
اتمي و مولكولي 2 - روزانه 3107  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك
اتمي و مولكولي 3 - روزانه 3108  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيك
اتمي و مولكولي 1 - روزانه 3109  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  فيزيك
اتمي و مولكولي 3 - روزانه 3110  دانشگاه يزد  فيزيك

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   فيزيك اتمي و مولكولي 9 - 
 روزانه 3111  زنجان

حالت جامد 8 - روزانه 3112  دانشگاه اراك  فيزيك
حالت جامد 6 - روزانه 3113  دانشگاه اروميه  فيزيك
حالت جامد 7 - روزانه 3114  دانشگاه اصفهان  فيزيك

حالت جامد 2 - فقط زن روزانه 3115 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  فيزيك
حالت جامد 2 - فيزيك روزانه 3084  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
حالت جامد 5 - روزانه 3116  دانشگاه تبريز  فيزيك

حالت جامد 3 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 3117  دانشگاه تهران  فيزيك
حالت جامد 5 - روزانه 3118  دانشگاه دامغان  فيزيك
حالت جامد 2 - روزانه 3119  كرمانشاه -دانشگاه رازي   فيزيك
حالت جامد 7 - روزانه 3120  دانشگاه زنجان  فيزيك
حالت جامد 6 - روزانه 3121  دانشگاه سمنان  فيزيك
حالت جامد 2 - روزانه 3122  دانشگاه شهركرد  فيزيك
حالت جامد 8 - روزانه 3123  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك
حالت جامد 8 - روزانه 3124  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   فيزيك
حالت جامد 2 - روزانه 3125  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   فيزيك
حالت جامد 4 - روزانه 3126  دانشگاه شيراز  فيزيك
حالت جامد 6 - روزانه 3127  دانشگاه صنعتي اصفهان  فيزيك

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   فيزيك حالت جامد 7 - 
 روزانه 3128  تهران

حالت جامد 3 - روزانه 3129  دانشگاه صنعتي شاهرود  فيزيك
حالت جامد 3 - روزانه 3130  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   فيزيك
حالت جامد 4 - روزانه 3131  دانشگاه فردوسي مشهد  فيزيك
حالت جامد 2 - روزانه 3132  دانشگاه قم  فيزيك
حالت جامد 2 - روزانه 3133  سنندج -دانشگاه كردستان   فيزيك
حالت جامد 7 - روزانه 3134  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك
حالت جامد 2 - روزانه 3135  آباد خرم - لرستان دانشگاه   فيزيك
حالت جامد 5 - روزانه 3136  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيك
حالت جامد 6 - روزانه 3137  دانشگاه مالير  فيزيك
حالت جامد 4 - روزانه 3138  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  فيزيك
حالت جامد 3 - روزانه 3139  دانشگاه ياسوج  فيزيك
حالت جامد 5 - روزانه 3140  دانشگاه يزد  فيزيك

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   فيزيك حالت جامد 6 - 
 روزانه 3141  زنجان

ذرات بنيادي 8 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 3142  دانشگاه تهران  فيزيك
ذرات بنيادي 2 - روزانه 3143  دانشگاه سمنان  فيزيك
ذرات بنيادي 3 - روزانه 3144  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك
ذرات بنيادي 3 - روزانه 3145  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   فيزيك
ذرات بنيادي 6 - روزانه 3146  دانشگاه شيراز  فيزيك
ذرات بنيادي 4 - روزانه 3147  دانشگاه صنعتي اصفهان  فيزيك
ذرات بنيادي 3 - روزانه 3148  مشهددانشگاه فردوسي   فيزيك
ذرات بنيادي 2 - روزانه 3149  دانشگاه كاشان  فيزيك
ذرات بنيادي 1 - روزانه 3150  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيك

فيزيك نجومي 1 - فقط زن روزانه 3151 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  فيزيك
فيزيك نجومي 2 - روزانه 5434 همدان -بوعلي سينا دانشگاه   فيزيك
فيزيك نجومي 4 - روزانه 3152  دانشگاه تبريز  فيزيك

فيزيك نجومي 7 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 3153  دانشگاه تهران  فيزيك
فيزيك نجومي 4 - روزانه 3154  دانشگاه زنجان  فيزيك
فيزيك نجومي 2 - روزانه 3155  دانشگاه سمنان  فيزيك
فيزيك نجومي 7 - روزانه 3156  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك
فيزيك نجومي 4 - روزانه 3157  دانشگاه شيراز  فيزيك

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   فيزيك فيزيك نجومي 2 - 
 روزانه 3158  زنجان

فيزيك نظري 6 - روزانه 3159  دانشگاه اراك  فيزيك
فيزيك نظري 2 - روزانه 3160  اروميهدانشگاه   فيزيك

فيزيك نظري 1 - فقط زن روزانه 3161 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا  فيزيك
فيزيك نظري 3 - روزانه 3162  دانشگاه تبريز  فيزيك
فيزيك نظري 7 - روزانه 3163  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   فيزيك
فيزيك نظري 1 - روزانه 3164  تبريز -سهند دانشگاه صنعتي   فيزيك
فيزيك نظري 3 - روزانه 3165  دانشگاه فردوسي مشهد  فيزيك
فيزيك نظري 7 - روزانه 3166  سنندج -دانشگاه كردستان   فيزيك
فيزيك نظري 2 - روزانه 3167  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك
فيزيك نظري 2 - روزانه 3168  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   فيزيك
اي هسته 4 - روزانه 3169  دانشگاه اراك  فيزيك
اي هسته 2 - روزانه 3170  دانشگاه اروميه  فيزيك
اي هسته 3 - روزانه 3171  دانشگاه تبريز  فيزيك

اي هسته 4 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 3172  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   فيزيك
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 اول دوم
اي هسته 2 - روزانه 3173  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   فيزيك
اي هسته 1 - روزانه 3174  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   فيزيك
اي هسته 2 - روزانه 3175  دانشگاه شيراز  فيزيك
اي هسته 3 - روزانه 3176  دانشگاه صنعتي اصفهان  فيزيك

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   فيزيك اي هسته 3 - 
 روزانه 3177  تهران

اي هسته 1 - روزانه 3178  دانشگاه صنعتي شاهرود  فيزيك
اي هسته 3 - روزانه 3179  دانشگاه فردوسي مشهد  فيزيك
اي هسته 2 - روزانه 3180  دانشگاه كاشان  فيزيك
اي هسته 3 - روزانه 3181  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك
اي هسته 4 - روزانه 3182  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيك
اي هسته 1 - روزانه 3183  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   فيزيك
اي هسته 2 - روزانه 3184  دانشگاه يزد  فيزيك

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه  فيزيك محاسباتي  6 - 
 روزانه 3185  زنجان

پالسماي پزشكي 5 - محل تحصيل تهران روزانه 3186  تهران -دانشگاه خوارزمي 
فيزيك 6 - نوبت دوم 3188  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
اتمي و مولكولي 1 - نوبت دوم 3189  دانشگاه اروميه  فيزيك
اتمي و مولكولي 2 - نوبت دوم 5433 همدان -بوعلي سينا دانشگاه   فيزيك
اتمي و مولكولي 4 - نوبت دوم 3190  دانشگاه تبريز  فيزيك
اتمي و مولكولي 1 - نوبت دوم 3191  دانشگاه تربيت مدرس  فيزيك
اتمي و مولكولي 1 - نوبت دوم 3192  شاهروددانشگاه صنعتي   فيزيك
اتمي و مولكولي 3 - نوبت دوم 3193  دانشگاه كاشان  فيزيك
اتمي و مولكولي 2 - نوبت دوم 3194  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيك
اتمي و مولكولي 1 - نوبت دوم 3195  دانشگاه يزد  فيزيك
حالت جامد 4 - نوبت دوم 3196  دانشگاه اراك  فيزيك
جامدحالت  1 - نوبت دوم 3197  دانشگاه اروميه  فيزيك
حالت جامد 1 - فيزيك نوبت دوم 3187  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
حالت جامد 4 - نوبت دوم 3198  دانشگاه تبريز  فيزيك
حالت جامد 2 - نوبت دوم 3199  دانشگاه سمنان  فيزيك

-طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين   فيزيك حالت جامد 2 - 
 نوبت دوم 3200  تهران

حالت جامد 1 - نوبت دوم 3201  دانشگاه صنعتي شاهرود  فيزيك
حالت جامد 3 - نوبت دوم 3202  دانشگاه فردوسي مشهد  فيزيك
حالت جامد 1 - نوبت دوم 3203  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك
حالت جامد 4 - دومنوبت  3204  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيك
حالت جامد 1 - نوبت دوم 3205  دانشگاه ياسوج  فيزيك
ذرات بنيادي 2 - نوبت دوم 3206  دانشگاه فردوسي مشهد  فيزيك
ذرات بنيادي 1 - نوبت دوم 3207  دانشگاه كاشان  فيزيك
ذرات بنيادي 1 - نوبت دوم 3208  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيك
فيزيك نجومي 2 - نوبت دوم 3209  دانشگاه تبريز  فيزيك
فيزيك نظري 3 - نوبت دوم 3210  دانشگاه اراك  فيزيك
فيزيك نظري 1 - نوبت دوم 3211  دانشگاه اروميه  فيزيك
فيزيك نظري 2 - نوبت دوم 3212  دانشگاه تبريز  فيزيك
فيزيك نظري 2 - نوبت دوم 3213  دانشگاه فردوسي مشهد  فيزيك
فيزيك نظري 2 - نوبت دوم 3214  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   فيزيك
اي هسته 4 - نوبت دوم 3215  دانشگاه اراك  فيزيك
اي هسته 1 - نوبت دوم 3216  دانشگاه اروميه  فيزيك
اي هسته 1 - نوبت دوم 3217  دانشگاه تبريز  فيزيك

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   فيزيك اي هسته 1 - 
 نوبت دوم 3218  تهران

اي هسته 2 - نوبت دوم 3219  دانشگاه فردوسي مشهد  فيزيك
اي هسته 1 - نوبت دوم 3220  دانشگاه كاشان  فيزيك
اي هسته 4 - نوبت دوم 3221  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيك
اي هسته 1 - نوبت دوم 3222  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   فيزيك

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك  5 - 
 پيام نور 3223  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس   فيزيك فيزيك نظري 5 - 
 پيام نور 3224  شيراز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   فيزيك اي هسته 5 - 
 پيام نور 3225  تحصيالت تكميلي تهران

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   فيزيك اي هسته 5 - 
 پيام نور 3226  مركز مشهد

فيزيك نجومي 4 - غيرانتفاعي 3227  مشهد -خيام غيرانتفاعي دانشگاه   فيزيك
فيزيك 2 - پرديس خودگردان 3228  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

اتمي و مولكولي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3229  دانشگاه اروميه  فيزيك
اتمي و مولكولي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3230  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك

اتمي و مولكولي 1 - پرديس خودگردان 3231  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   فيزيك
اتمي و مولكولي 3 - پرديس خودگردان 3232  دانشگاه كاشان  فيزيك

اتمي و مولكولي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3233  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك
اتمي و مولكولي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3234  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيك

حالت جامد 6 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 3235  دانشگاه اروميه  فيزيك
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

پرديس خودگردان 3236  دانشگاه تبريز  فيزيك حالت جامد 3 - شهر تبريز
حالت جامد 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3237  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك

حالت جامد 2 - پرديس خودگردان 3238  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   فيزيك
حالت جامد 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3239  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك
حالت جامد 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3240  بابلسر - مازندران دانشگاه   فيزيك
ذرات بنيادي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3241  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك

ذرات بنيادي 1 - پرديس خودگردان 3242  دانشگاه كاشان  فيزيك
ذرات بنيادي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3243  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيك
فيزيك نجومي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3244  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك
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فيزيك نظري 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3245  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك
اي هسته 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3246  دانشگاه اروميه  فيزيك
اي هسته 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3247  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   فيزيك

اي هسته 1 - پرديس خودگردان 3248  دانشگاه صنعتي شاهرود  فيزيك
اي هسته 1 - پرديس خودگردان 3249  دانشگاه كاشان  فيزيك

اي هسته 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس 3250  رشت –دانشگاه گيالن   فيزيك
اي هسته 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3251  بابلسر - دانشگاه مازندران   فيزيك

 فوتونيك - 2239
فوتونيك 4 -   روزانه 3252  دانشگاه بناب

فوتونيك 4 - روزانه 3253  دانشگاه تبريز
فوتونيك 12 - روزانه 3254  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  فوتونيك  1 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 3255  )شاهين شهر اصفهان

فوتونيك 1 - روزانه 3256  سنندج -دانشگاه كردستان 
مهندسي پالسما 5 - روزانه 3257  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
فوتونيك 3 - نوبت دوم 3258  دانشگاه تبريز

محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  فوتونيك  1 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 3259  )شاهين شهر اصفهان

مهندسي پالسما 2 - نوبت دوم 3260  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تبريز  فوتونيك  4 - 

خودگردانپرديس  3261  )خودگردان ارس در جلفا
فوتونيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3262  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 لرزه شناسيـ ژئوفيزيك  - 2240
لرزه شناسي 3 -  وفيزيكئمحل تحصيل موسسه ژ روزانه 3263  دانشگاه تهران  ژئوفيزيك
لرزه شناسي 1 - وفيزيكئمحل تحصيل موسسه ژ نوبت دوم 3264  دانشگاه تهران  ژئوفيزيك

 زلزله شناسيـ ژئوفيزيك  - 2241
زلزله شناسي 3 -  وفيزيكئمحل تحصيل موسسه ژ روزانه 3265  دانشگاه تهران  ژئوفيزيك

ي زلزله شناسي و الملل بينپژوهشگاه   ژئوفيزيك زلزله شناسي 4 - 
 روزانه 3266  مهندسي زلزله

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   ژئوفيزيك زلزله شناسي 3 - 
 روزانه 3267  زنجان

زلزله شناسي 2 - وفيزيكئمحل تحصيل موسسه ژ نوبت دوم 3268  دانشگاه تهران  ژئوفيزيك
 الكترومغناطيسـ ژئوفيزيك  - 2242

الكترومغناطيس 1 -  وفيزيكئمحل تحصيل موسسه ژ روزانه 3269  دانشگاه تهران  ژئوفيزيك
الكترومغناطيس 1 - وفيزيكئموسسه ژمحل تحصيل  نوبت دوم 3270  دانشگاه تهران  ژئوفيزيك

 گراني سنجيـ ژئوفيزيك  - 2243
گراني سنجي 3 -  وفيزيكئمحل تحصيل موسسه ژ روزانه 3271  دانشگاه تهران  ژئوفيزيك

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   ژئوفيزيك گراني سنجي 3 - 
 روزانه 3272  زنجان

گراني سنجي 1 - وفيزيكئمحل تحصيل موسسه ژ نوبت دوم 3273  دانشگاه تهران  ژئوفيزيك
 نانوشيميـ علوم و فناوري نانو  - 2244

نانوشيمي نظري 6 -   روزانه 3274  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   نانوشيمي - علوم و فناوري نانو 
نانومواد معدني 2 - روزانه 3275  كرمانشاه -دانشگاه رازي   نانوشيمي - علوم و فناوري نانو 

نانومواد معدني 2 - محل تحصيل پژوهشكده علوم و فناوري نانو روزانه 3276  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   نانوشيمي - علوم و فناوري نانو 
نانومواد معدني 2 - روزانه 3277  دانشگاه كاشان  نانوشيمي - علوم و فناوري نانو 
معدنينانومواد  3 - روزانه 3278  سنندج -دانشگاه كردستان   نانوشيمي - علوم و فناوري نانو 

روزانه 3279  دانشگاه تهران  نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  نانوسوپرا مولكول 4 - محل تحصيل پرديس علوم
نانومواد معدني 1 - نوبت دوم 3280  دانشگاه كاشان  نانوشيمي - علوم و فناوري نانو 

محل تحصيل پرديس خودگردان (دانشگاه تهران   نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  نانوسوپرا مولكول 4 - 
پرديس خودگردان 3281  )هاي امسال در تهران البرز كرج صرفاً ورودي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  نانوسوپرا مولكول 7 - 
پرديس خودگردان 3282  )خودگردان كيش

 ريز زيست فنّاوري -  2245
  2 -  پذيرش با عنوان زيست الگو

ريز زيست فناوري 
خارج به اعزام بورس 3283  دانشگاه تهران )نانوبيوتكنولوژي(

 - 3  
ريز زيست فناوري 

 روزانه 3284  دانشگاه تربيت مدرس )نانوبيوتكنولوژي(

  3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
ريز زيست فناوري 

 روزانه 3285  دانشگاه تهران )نانوبيوتكنولوژي(

  5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
ريز زيست فناوري 

 روزانه 3286  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  )نانوبيوتكنولوژي(

 - 2  
ريز زيست فناوري 

 روزانه 3287  كرمانشاه -دانشگاه رازي  )نانوبيوتكنولوژي(

 - 2  
ريز زيست فناوري 

 نوبت دوم 3288  دانشگاه تربيت مدرس )نانوبيوتكنولوژي(

 بيوانفورماتيك - 2246
پذيرش با عنوان بيوانفورماتيك گرايش طراحي 

خارج به اعزام بورس 3289  دانشگاه اصفهان بيوانفورماتيك  1 -  الگوريتم و مدلسازي رياضي

بيوانفورماتيك 1 -   خارج به اعزام بورس 5448  تربيت مدرسدانشگاه 
محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و 

 روزانه 3290  دانشگاه تهران بيوانفورماتيك  3 - بيوفيزيك
بيوانفورماتيك 1 - روزانه 3291  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و 
 نوبت دوم 3292  دانشگاه تهران بيوانفورماتيك  1 - بيوفيزيك

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  بيوانفورماتيك  7 - 
پرديس خودگردان 3293  )خودگردان 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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  46 صفحه فصل دوم  
 

 علوم كامپيوتر - 2247

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
علوم كامپيوتر 1 - كامپيوتر گرايش رمزنگاري پذيرش با عنوان علوم خارج به اعزام بورس 3294  دانشگاه يزد

علوم كامپيوتر 3 - روزانه 3295  دانشگاه تبريز
علوم كامپيوتر 2 - محل تحصيل پرديس علوم روزانه 3296  دانشگاه تهران

علوم كامپيوتر 2 - روزانه 3297  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
علوم كامپيوتر 1 - روزانه 3298  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
نظريه محاسبه 1 - روزانه 3299  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   علوم كامپيوتر
ها نظريه سيستم 2 - روزانه 3300  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   علوم كامپيوتر
مصنوعيمحاسبات نرم و هوش  1 - روزانه 3301  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   علوم كامپيوتر
محاسبات نرم و هوش مصنوعي 2 - روزانه 3302  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   علوم كامپيوتر
علوم كامپيوتر 2 - نوبت دوم 3303  دانشگاه تبريز

 Near Eastمدرك بصورت مشترك با دانشگاه 
 مشترك 3304  دانشگاه تبريز علوم كامپيوتر  5 - شرايط در انتهاي دفترچه-قبرس شمالي

 علوم شناختي -  2248

  - 1  
مدل سازي  - علوم شناختي 

خارج به اعزام بورس 3305  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناختي
خارج به اعزام بورس 3306  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روان شناسي - علوم شناختي  روان شناسي شناختي 1 -

 - 5  
مدل سازي  - علوم شناختي 

 روزانه 3307  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناختي

علوم اعصاب  - علوم شناختي  مغز و شناخت 2 - 
 روزانه 3308  دانشگاه تبريز  شناختي

روزانه 3309  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روان شناسي - علوم شناختي  روان شناسي شناختي 5 -

علوم اعصاب  - علوم شناختي  مغز و شناخت 1 - 
 نوبت دوم 3310  دانشگاه تبريز  شناختي

 - 7  
مدل سازي  - علوم شناختي 

 غيرانتفاعي 3311  تهران -علوم شناختي غيرانتفاعي موسسه  شناختي
زبان شناسي - علوم شناختي  7 - غيرانتفاعي 3312  تهران -علوم شناختي غيرانتفاعي موسسه 

علوم اعصاب  - علوم شناختي  مغز و شناخت 7 - 
 غيرانتفاعي 3313  تهران -علوم شناختي غيرانتفاعي موسسه   شناختي

علوم اعصاب  - علوم شناختي  رايانش و هوش مصنوعي 7 - 
 غيرانتفاعي 3314  تهران -علوم شناختي غيرانتفاعي موسسه   شناختي

غيرانتفاعي 3315  تهران -علوم شناختي غيرانتفاعي موسسه   روان شناسي - علوم شناختي  روان شناسي شناختي 7 -
غيرانتفاعي 3316  تهران -علوم شناختي غيرانتفاعي موسسه   روان شناسي - علوم شناختي  شناخت اجتماعي 7 -

 

  

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  47 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
 يفني و مهندسهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -3جدول شماره 

 الكترونيك ـ مهندسي برق - 2301

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
پذيرش با عنوان مهندسي برق گرايش 

خارج به اعزام بورس 3317  دانشگاه يزد  مهندسي برق الكترونيك 1 -  بيوسنسورها
الكترونيك 8 - روزانه 3318  اروميهدانشگاه   مهندسي برق
الكترونيك 4 - روزانه 3319  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق
الكترونيك 4 - روزانه 3320  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق
الكترونيك 4 - روزانه 3321  دانشگاه تبريز  مهندسي برق
الكترونيك 3 - روزانه 3322  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي برق
الكترونيك 10 - روزانه 3323  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق

الكترونيك 19 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 3324  دانشگاه تهران  مهندسي برق
الكترونيك 2 - روزانه 3325  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   مهندسي برق
الكترونيك 4 - روزانه 3326  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي برق
الكترونيك 5 - روزانه 3327  دانشگاه زنجان  مهندسي برق
الكترونيك 8 - روزانه 3328  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
الكترونيك 2 - روزانه 3329  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق

الكترونيك 7 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 3330  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق
الكترونيك 1 - روزانه 3331  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي برق
الكترونيك 12 - روزانه 3332  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق
الكترونيك 3 - روزانه 3333  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي برق
الكترونيك 3 - روزانه 3334  دانشگاه شيراز  برقمهندسي 
الكترونيك 4 - روزانه 3335  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي برق
الكترونيك 9 - روزانه 3336  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي برق الكترونيك 7 - 
 روزانه 3337  تهران

الكترونيك 3 - روزانه 3338  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي برق
الكترونيك 5 - روزانه 3339  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق
الكترونيك 9 - روزانه 3340  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي برق
الكترونيك 5 - روزانه 3341  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق
الكترونيك 4 - روزانه 3342  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق
الكترونيك 10 - روزانه 3343  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق

صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط دانشگاه علم و 
هاي تحقيقاتي توسط  صنعت ايران است و بخشي از پروژه

 گردد ميپژوهشگاه نيرو حمايت مالي 
 روزانه 5466  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق الكترونيك 2 -
الكترونيك 5 - روزانه 3344  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق
الكترونيك 2 - روزانه 3345  آباد خرم - دانشگاه لرستان   مهندسي برق

الكترومغناطيس 5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 3346  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   جنگ الكترونيك
راداري 8 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 3347  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   جنگ الكترونيك
مخابراتي 8 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 3348  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   جنگ الكترونيك

الكترونيك 1 - نوبت دوم 3349  دانشگاه اروميه  مهندسي برق
الكترونيك 1 - نوبت دوم 3350  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق
الكترونيك 2 - نوبت دوم 3351  دانشگاه تبريز  مهندسي برق
الكترونيك 3 - نوبت دوم 3352  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي برق
الكترونيك 4 - نوبت دوم 3353  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق

الكترونيك 6 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده نوبت دوم 3354  دانشگاه تهران  مهندسي برق
الكترونيك 2 - نوبت دوم 3355  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
الكترونيك 3 - نوبت دوم 3356  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي   مهندسي برق

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي برق الكترونيك 1 - 
 نوبت دوم 3357  تهران

الكترونيك 3 - نوبت دوم 3358  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق
الكترونيك 4 - نوبت دوم 3359  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق
الكترونيك 5 - غيرانتفاعي 3360  مشهد - صنعتي سجاد غيرانتفاعي دانشگاه   مهندسي برق

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تبريز   مهندسي برق الكترونيك 4 - 
پرديس خودگردان 3361  )خودگردان ارس در جلفا

الكترونيك 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3362  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   مهندسي برق
الكترونيك 7 - شرايط در انتهاي دفترچه پرديس خودگردان 3363  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق

الكترونيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3364  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق
الكترونيك 5 - پرديس خودگردان 3365  شيراز دانشگاه صنعتي  مهندسي برق

الكترونيك 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3366  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق
الكترونيك 5 - پرديس خودگردان 3367  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق

 مخابراتـ مهندسي برق  - 2302
عنوان مهندسي مخابرات گرايش پذيرش با 

خارج به اعزام بورس 3368  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 -  هاي مخابرات نوري شبكه
پذيرش با عنوان مهندسي برق گرايش مخابرات 

خارج به اعزام بورس 3369  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 - و مولتي مديا
روزانه 3370  دانشگاه اروميه  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 3 -

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2 - 
 روزانه 3371  قزوين

روزانه 3372  دانشگاه تبريز  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 3 -
التحصيلي درج نخواهد  فارغگرايش در مدرك 

 روزانه 3373  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 3 - شد
روزانه 3374  دانشگاه تهران  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 7 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده

روزانه 3375  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2 -
روزانه 3376  دانشگاه سمنان  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 5 -
روزانه 3377  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 3 -

روزانه 3378  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
روزانه 3379  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2 -
روزانه 3380  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  48 صفحه فصل دوم  
 

 مخابراتـ مهندسي برق  - 2302  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
روزانه 3381  دانشگاه شيراز  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 4 -
روزانه 3382  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 4 -
روزانه 3383  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 9 -

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 6 - 
 روزانه 3384  تهران

روزانه 3385  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 5 -
روزانه 3386  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 -

روزانه 3387  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2 - محل تحصيل تهران -دفترچه شرايط در انتهاي 
روزانه 3388  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2 -
روزانه 3389  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 10 -
روزانه 3390  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 4 -
روزانه 3391  دانشگاه يزد  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 4 -
روزانه 3392  دانشگاه اروميه  مهندسي برق مخابرات سيستم 2 -
روزانه 3393  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق مخابرات سيستم 4 -
روزانه 3394  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق مخابرات سيستم 5 -

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   مهندسي برق مخابرات سيستم 3 - 
 روزانه 3395  قزوين

روزانه 3396  دانشگاه تبريز  مهندسي برق مخابرات سيستم 2 -
التحصيلي درج نخواهد  گرايش در مدرك فارغ

 روزانه 3397  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق مخابرات سيستم 3 - شد
روزانه 3398  دانشگاه تهران  مهندسي برق مخابرات سيستم 6 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده

روزانه 3399  دانشگاه سمنان  مهندسي برق مخابرات سيستم 5 -
روزانه 3400  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق مخابرات سيستم 4 -

روزانه 3401  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق مخابرات سيستم 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
روزانه 3402  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي برق مخابرات سيستم 4 -
روزانه 3403  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق مخابرات سيستم 6 -
روزانه 3404  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي برق سيستممخابرات  2 -
روزانه 3405  دانشگاه شيراز  مهندسي برق مخابرات سيستم 9 -
روزانه 3406  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي برق مخابرات سيستم 17 -
روزانه 3407  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق مخابرات سيستم 7 -

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي برق مخابرات سيستم 3 - 
 روزانه 3408  تهران

روزانه 3409  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي برق مخابرات سيستم 1 -
روزانه 3410  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي برق مخابرات سيستم 9 -
روزانه 3411  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق مخابرات سيستم 4 -
روزانه 3412  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق مخابرات سيستم 2 -
روزانه 3413  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق مخابرات سيستم 6 -
روزانه 3414  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق مخابرات سيستم 4 -
روزانه 3415  دانشگاه يزد  مهندسي برق مخابرات سيستم 11 -

روزانه 3416  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش  مهندسي برق مخابرات سيستم 2 - پژوهش محور
نوبت دوم 3417  دانشگاه اروميه  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 -

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2 - 
 نوبت دوم 3418  قزوين

نوبت دوم 3419  دانشگاه تبريز  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2 -
التحصيلي درج نخواهد  گرايش در مدرك فارغ

 نوبت دوم 3420  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 - شد
نوبت دوم 3421  دانشگاه تهران  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2 - فنيهاي  محل تحصيل پرديس دانشكده

نوبت دوم 3422  دانشگاه سمنان  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2 -
نوبت دوم 3423  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

نوبت دوم 3424  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2 -

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 - 
 نوبت دوم 3425  تهران

نوبت دوم 3426  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 -
نوبت دوم 3427  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2 - تهران محل تحصيل -شرايط در انتهاي دفترچه 

نوبت دوم 3428  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2 -
نوبت دوم 3429  دانشگاه اروميه  مهندسي برق مخابرات سيستم 1 -
نوبت دوم 3430  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق مخابرات سيستم 1 -

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   مهندسي برق مخابرات سيستم 2 - 
 نوبت دوم 3431  قزوين

نوبت دوم 3432  دانشگاه تبريز  مهندسي برق مخابرات سيستم 1 -
التحصيلي درج نخواهد  گرايش در مدرك فارغ

 نوبت دوم 3433  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق مخابرات سيستم 1 - شد
نوبت دوم 3434  دانشگاه تهران  مهندسي برق مخابرات سيستم 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده

نوبت دوم 3435  دانشگاه سمنان  مهندسي برق مخابرات سيستم 2 -
نوبت دوم 3436  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق مخابرات سيستم 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

نوبت دوم 3437  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق مخابرات سيستم 1 -

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي برق مخابرات سيستم 1 - 
 نوبت دوم 3438  تهران

نوبت دوم 3439  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق مخابرات سيستم 3 -
نوبت دوم 3440  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق مخابرات سيستم 3 -

 Near Eastمدرك بصورت مشترك با دانشگاه 
 مشترك 3441  دانشگاه تبريز  مهندسي برق مخابرات سيستم 5 - شرايط در انتهاي دفترچه-قبرس شمالي

غيرانتفاعي 3442  مشهد - صنعتي سجاد غيرانتفاعي دانشگاه   مهندسي برق مخابرات سيستم 5 -
پرديس خودگردان 3443  دانشگاه اروميه  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 3 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 

پرديس خودگردان 3444  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 -
پرديس خودگردان 3445  نوشيرواني بابلدانشگاه صنعتي   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 3446  دانشگاه اروميه  مهندسي برق مخابرات سيستم 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 3447  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق مخابرات سيستم 2 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

پرديس خودگردان 3448  دانشگاه تبريز  مهندسي برق مخابرات سيستم 2 - شهر تبريز
پرديس خودگردان 3449  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق مخابرات 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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  49 صفحه فصل دوم  
 

 مخابراتـ مهندسي برق  - 2302  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
پرديس خودگردان 3450  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق مخابرات سيستم 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 3451  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق مخابرات سيستم 1 -
پرديس خودگردان 3452  دانشگاه يزد  مهندسي برق مخابرات سيستم 7 -

  قدرت ـ مهندسي برق - 2304
هاي  پذيرش با عنوان مهندسي برق گرايش انرژي

خارج به اعزام بورس 5431  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي برق قدرت 1 -  نو و تجديدپذير

قدرت 6 -   روزانه 3453  دانشگاه اروميه  مهندسي برق
قدرت 7 - روزانه 3454  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق
قدرت 3 - روزانه 3455  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي برق
قدرت 9 - روزانه 3456  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   مهندسي برق قدرت 3 - 
 روزانه 3457  قزوين

قدرت 9 - روزانه 3458  دانشگاه تبريز  مهندسي برق
قدرت 3 - روزانه 3459  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي برق
قدرت 9 - روزانه 3460  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق

قدرت 7 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 3461  دانشگاه تهران  مهندسي برق
قدرت 2 - روزانه 3462  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي برق
قدرت 9 - روزانه 3463  دانشگاه زنجان  مهندسي برق
قدرت 11 - روزانه 3464  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
قدرت 2 - روزانه 3465  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق

قدرت 4 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 3466  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق
قدرت 8 - روزانه 3467  دانشگاه شهركرد  مهندسي برق
قدرت 2 - روزانه 3468  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي برق
قدرت 17 - روزانه 3469  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق
قدرت 3 - روزانه 3470  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي برق
قدرت 6 - روزانه 3471  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   مهندسي برق
قدرت 8 - روزانه 3472  دانشگاه شيراز  مهندسي برق
قدرت 6 - روزانه 3473  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي برق
قدرت 9 - روزانه 3474  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق

-خواجه نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي   مهندسي برق قدرت 8 - 
 روزانه 3475  تهران

قدرت 5 - روزانه 3476  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي برق
قدرت 2 - روزانه 3477  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق
قدرت 5 - روزانه 3478  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي برق
قدرت 10 - روزانه 3479  شيرازدانشگاه صنعتي   مهندسي برق
قدرت 5 - روزانه 3480  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق
قدرت 11 - روزانه 3481  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق

صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط دانشگاه علم و 
هاي تحقيقاتي توسط  صنعت ايران است و بخشي از پروژه

 گردد حمايت مالي مي پژوهشگاه نيرو
 روزانه 5467  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق قدرت 3 -
قدرت 6 - روزانه 3482  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق
قدرت 4 - روزانه 3483  دانشگاه كاشان  مهندسي برق
قدرت 7 - روزانه 3484  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي برق
قدرت 4 - روزانه 3485  آباد خرم - دانشگاه لرستان   مهندسي برق
قدرت 1 - روزانه 3486  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي برق
قدرت 2 - روزانه 3487  دانشگاه يزد  مهندسي برق
قدرت 1 - نوبت دوم 3488  دانشگاه اروميه  مهندسي برق
قدرت 2 - دوم نوبت 3489  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق
قدرت 3 - نوبت دوم 3490  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي برق
قدرت 1 - نوبت دوم 3491  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   مهندسي برق قدرت 2 - 
 نوبت دوم 3492  قزوين

قدرت 6 - نوبت دوم 3493  دانشگاه تبريز  مهندسي برق
قدرت 3 - نوبت دوم 3494  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي برق

قدرت 3 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده نوبت دوم 3495  دانشگاه تهران  مهندسي برق
قدرت 2 - نوبت دوم 3496  دانشگاه سمنان  مهندسي برق

قدرت 2 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 3497  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق
قدرت 5 - نوبت دوم 3498  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي برق قدرت 1 - 
 نوبت دوم 3499  تهران

قدرت 2 - نوبت دوم 3500  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق
قدرت 3 - نوبت دوم 3501  فردوسي مشهددانشگاه   مهندسي برق
قدرت 2 - نوبت دوم 3502  دانشگاه كاشان  مهندسي برق
قدرت 1 - نوبت دوم 3503  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي برق

 Near Eastمدرك بصورت مشترك با دانشگاه 
 مشترك 3504  دانشگاه تبريز  مهندسي برق قدرت 5 - شرايط در انتهاي دفترچه-قبرس شمالي

قدرت 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3505  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
قدرت 17 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3506  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق
قدرت 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3507  دانشگاه شيراز  مهندسي برق

قدرت 1 - پرديس خودگردان 3508  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق
قدرت 5 - پرديس خودگردان 3509  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق

قدرت 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3510  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق
قدرت 1 - پرديس خودگردان 3511  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق
قدرت 2 - پرديس خودگردان 3512  دانشگاه يزد  مهندسي برق

 كنترلـ مهندسي برق  - 2305
كنترل 4 -   روزانه 3513  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق

كنترل 2 - روزانه 3514  همدان -بوعلي سينا دانشگاه   مهندسي برق
كنترل 3 - روزانه 3515  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   مهندسي برق كنترل 4 - 
 روزانه 3516  قزوين

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  50 صفحه فصل دوم  
 

 ـ كنترلمهندسي برق  - 2305  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
كنترل 4 - روزانه 3517  دانشگاه تبريز  مهندسي برق
كنترل 4 - روزانه 3518  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق

كنترل 5 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 3519  دانشگاه تهران  مهندسي برق
كنترل 3 - روزانه 3520  دانشگاه زنجان  مهندسي برق
كنترل 2 - روزانه 3521  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
كنترل 1 - روزانه 3522  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق
كنترل 2 - روزانه 3523  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي برق
كنترل 4 - روزانه 3524  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد   مهندسي برق
كنترل 8 - روزانه 3525  دانشگاه شيراز  مهندسي برق
كنترل 6 - روزانه 3526  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي برق
كنترل 7 - روزانه 3527  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي برق كنترل 7 - 
 روزانه 3528  تهران

كنترل 4 - روزانه 3529  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي برق
كنترل 3 - روزانه 3530  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق
كنترل 3 - روزانه 3531  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي برق
كنترل 7 - روزانه 3532  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق

كنترل 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 3533  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي برق
كنترل 5 - روزانه 3534  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق
كنترل 8 - روزانه 3535  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق
كنترل 3 - روزانه 3536  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق
كنترل 2 - روزانه 3537  دانشگاه كاشان  مهندسي برق

آهن مهندسي كنترل وعاليم راه 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن روزانه 3538  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
كنترل 1 - نوبت دوم 3539  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق
كنترل 1 - نوبت دوم 3540  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي برق
كنترل 1 - نوبت دوم 3541  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   مهندسي برق كنترل 2 - 
 نوبت دوم 3542  قزوين

كنترل 2 - نوبت دوم 3543  دانشگاه تبريز  مهندسي برق
كنترل 2 - نوبت دوم 3544  دانشگاه تربيت مدرس  برقمهندسي 

كنترل 1 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده نوبت دوم 3545  دانشگاه تهران  مهندسي برق
كنترل 1 - نوبت دوم 3546  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
كنترل 2 - نوبت دوم 3547  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   برق مهندسي كنترل 1 - 
 نوبت دوم 3548  تهران

كنترل 3 - نوبت دوم 3549  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق
كنترل 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 3550  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي برق

كنترل 2 - نوبت دوم 3551  فردوسي مشهددانشگاه   مهندسي برق
كنترل 1 - نوبت دوم 3552  دانشگاه كاشان  مهندسي برق

كنترل 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3553  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
كنترل 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3554  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق
كنترل 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3555  دانشگاه شيراز  مهندسي برق

كنترل 3 - پرديس خودگردان 3556  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق
كنترل 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3557  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق

كنترل 3 - پرديس خودگردان 3558  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق
 سازهـ مهندسي عمران  - 2307

سازه 5 -   روزانه 3559  دانشگاه اروميه  مهندسي عمران
سازه 7 - روزانه 3560  دانشگاه اصفهان  مهندسي عمران
سازه 2 - روزانه 3561  همدان -بوعلي سينا دانشگاه   مهندسي عمران

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   مهندسي عمران سازه 3 - 
 روزانه 3562  قزوين

سازه 2 - روزانه 3563  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران
سازه 4 - روزانه 3564  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي عمران
سازه 5 - روزانه 3565  دانشگاه تربيت مدرس  عمرانمهندسي 

سازه 5 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 3566  دانشگاه تهران  مهندسي عمران
سازه 4 - محل تحصيل تهران روزانه 3567  تهران -دانشگاه خوارزمي   مهندسي عمران

سازه 2 - روزانه 3568  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي عمران
سازه 3 - روزانه 3569  دانشگاه زنجان  مهندسي عمران
سازه 4 - روزانه 3570  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران
سازه 6 - روزانه 3571  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي عمران
سازه 8 - روزانه 3572  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي عمران
سازه 3 - روزانه 3573  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران
سازه 14 - روزانه 3574  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران
سازه 7 - روزانه 3575  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران سازه 9 - 
 روزانه 3576  تهران

سازه 4 - روزانه 3577  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي عمران
سازه 4 - روزانه 3578  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران
سازه 5 - روزانه 3579  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران
سازه 6 - روزانه 3580  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي عمران
سازه 2 - روزانه 3581  تهران - علم و صنعت ايران دانشگاه   مهندسي عمران
سازه 4 - روزانه 3582  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران
سازه 3 - روزانه 3583  دانشگاه قم  مهندسي عمران
سازه 6 - روزانه 3584  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي عمران
سازه 1 - روزانه 3585  دانشگاه مالير  مهندسي عمران
سازه 3 - روزانه 3586  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   مهندسي عمران
سازه 1 - روزانه 3587  دانشگاه يزد  مهندسي عمران

روزانه 3588  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي راه آهن هاي ريلي خط و سازه 3 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
سازه 1 - نوبت دوم 3589  دانشگاه اروميه  مهندسي عمران
سازه 1 - نوبت دوم 3590  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  51 صفحه فصل دوم  
 

 سازهـ مهندسي عمران  - 2307  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   مهندسي عمران سازه 3 - 
 نوبت دوم 3591  قزوين

سازه 1 - نوبت دوم 3592  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران
سازه 4 - نوبت دوم 3593  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي عمران

سازه 1 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده نوبت دوم 3594  دانشگاه تهران  مهندسي عمران
سازه 2 - نوبت دوم 3595  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران سازه 1 - 
 نوبت دوم 3596  تهران

سازه 3 - نوبت دوم 3597  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران
سازه 3 - نوبت دوم 3598  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران
سازه 7 - غيرانتفاعي 3599 تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه   مهندسي عمران

سازه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3600  دانشگاه اروميه  مهندسي عمران
سازه 3 - پرديس خودگردان 3601  دانشگاه اصفهان  مهندسي عمران

سازه 4 - خودگردان واقع در تهرانمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 3602  تهران -دانشگاه خوارزمي   مهندسي عمران
سازه 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3603  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران

سازه 4 - پرديس خودگردان 3604  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي عمران
سازه 9 - پرديس خودگردان 3605  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران
سازه 4 - پرديس خودگردان 3606  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران

سازه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3607  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي عمران
سازه 3 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  پرديس خودگردان 3608  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي عمران

 زلزله ـ مهندسي عمران - 2308
مهندسي زلزله 1 -   روزانه 3609  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران

مهندسي زلزله 4 - روزانه 3610  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران
مهندسي زلزله 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 3611  دانشگاه تهران  مهندسي عمران

مهندسي زلزله 1 - روزانه 3612  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران
مهندسي زلزله 3 - روزانه 3613  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي عمران
مهندسي زلزله 2 - روزانه 3614  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران مهندسي زلزله 5 - 
 روزانه 3615  تهران

مهندسي زلزله 2 - روزانه 3616  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران
مهندسي زلزله 4 - روزانه 3617  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي عمران
مهندسي زلزله 1 - روزانه 3618  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي عمران
مهندسي زلزله 1 - روزانه 3619  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران
مهندسي زلزله 1 - روزانه 3620  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي عمران

و  ي زلزله شناسيالملل بينپژوهشگاه   مهندسي عمران مهندسي زلزله 14 - 
 روزانه 3621  مهندسي زلزله

مهندسي زلزله 1 - نوبت دوم 3622  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران
مهندسي زلزله 1 - نوبت دوم 3623  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران
مهندسي زلزله 1 - نوبت دوم 3624  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي عمران

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران مهندسي زلزله 1 - 
 نوبت دوم 3625  تهران

مهندسي زلزله 1 - نوبت دوم 3626  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي عمران
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

پرديس خودگردان 3627  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران مهندسي زلزله 1 - شهر تبريز

 ژئوتكنيكـ مهندسي عمران  - 2309
ژئوتكنيك 1 -   خارج به اعزام بورس 3628  دانشگاه اصفهان  مهندسي عمران

ژئوتكنيك 3 - روزانه 3629  دانشگاه اروميه  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 1 - روزانه 3630  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي عمران

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   مهندسي عمران ژئوتكنيك 3 - 
 روزانه 3631  قزوين

ژئوتكنيك 1 - روزانه 3632  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 3 - روزانه 3633  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران

ژئوتكنيك 3 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 3634  دانشگاه تهران  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 4 - تهرانمحل تحصيل  روزانه 3635  تهران -دانشگاه خوارزمي   مهندسي عمران

ژئوتكنيك 3 - روزانه 3636  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي عمران
ژئوتكنيك 1 - روزانه 3637  دانشگاه زنجان  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 1 - روزانه 3638  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 3 - روزانه 3639  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي عمران
ژئوتكنيك 3 - روزانه 3640  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي عمران
ژئوتكنيك 4 - روزانه 3641  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 4 - روزانه 3642  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 3 - روزانه 3643  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   عمرانمهندسي 

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران ژئوتكنيك 3 - 
 روزانه 3644  تهران

ژئوتكنيك 1 - روزانه 3645  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي عمران
ژئوتكنيك 1 - روزانه 3646  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 3 - روزانه 3647  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران
ژئوتكنيك 4 - روزانه 3648  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 3 - روزانه 3649  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 6 - روزانه 3650  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران
ژئوتكنيك 3 - روزانه 3651  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 2 - روزانه 3652  دانشگاه قم  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 4 - روزانه 3653  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي عمران
ژئوتكنيك 3 - روزانه 3654  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   مهندسي عمران
ژئوتكنيك 4 - روزانه 3655  دانشگاه يزد  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 1 - نوبت دوم 3656  دانشگاه اروميه  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 1 - نوبت دوم 3657  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي عمران

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   مهندسي عمران ژئوتكنيك 3 - 
 نوبت دوم 3658  قزوين

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  52 صفحه فصل دوم  
 

 ژئوتكنيكـ مهندسي عمران  - 2309  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
ژئوتكنيك 1 - نوبت دوم 3659  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 2 - نوبت دوم 3660  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 1 - نوبت دوم 3661  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 1 - نوبت دوم 3662  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي عمران
ژئوتكنيك 1 - نوبت دوم 3663  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 2 - نوبت دوم 3664  تهران -صنعتي اميركبير  دانشگاه  مهندسي عمران

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 - 
 نوبت دوم 3665  تهران

ژئوتكنيك 1 - نوبت دوم 3666  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 2 - نوبت دوم 3667  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران

ژئوتكنيك 4 - تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهرانمحل  پرديس خودگردان 3668  تهران -دانشگاه خوارزمي   مهندسي عمران
ژئوتكنيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3669  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران

ژئوتكنيك 2 - پرديس خودگردان 3670  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران
ژئوتكنيك 1 - پرديس خودگردان 3671  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران
ژئوتكنيك 2 - پرديس خودگردان 3672  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران

 هاي هيدروليكي مهندسي آب و سازهـ مهندسي عمران  - 2310
عمران گرايش پذيرش با عنوان مهندسي 

هيدروليك آبهاي زيرزميني با تخصص فرونشست 
  و آلودگي

هاي  مهندسي آب و سازه 1 -
خارج به اعزام بورس 3673  دانشگاه يزد  مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 2 - 
 روزانه 3674  دانشگاه اروميه  مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 3 - 
 روزانه 3675  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
 روزانه 3676  دانشگاه تهران  مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 5 - 
 روزانه 3677  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 2 - 
 روزانه 3678  دانشگاه زنجان  مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 1 - 
 روزانه 3679  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 4 - 
 روزانه 3680  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  آب و سازهمهندسي  3 - 
 روزانه 3681  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 2 - 
 روزانه 3682  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 2 - 
 روزانه 3683  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 1 - 
 روزانه 3684  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 1 - 
 روزانه 3685  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 3 - 
 روزانه 3686  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 3 - 
 روزانه 3687  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 1 - 
 روزانه 3688  دانشگاه قم  مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 2 - 
 روزانه 3689  دانشگاه يزد  مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 1 - 
 نوبت دوم 3690  دانشگاه اروميه  مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 1 - 
 نوبت دوم 3691  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 1 - 
 نوبت دوم 3692  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 2 - 
 نوبت دوم 3693  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران هيدروليكي

هاي  مهندسي آب و سازه 1 - 
پرديس خودگردان 3694  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران هيدروليكي

 راه و ترابريـ مهندسي عمران  - 2311

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   مهندسي عمران راه و ترابري 3 -  
 روزانه 3695  قزوين

راه و ترابري 3 - روزانه 3696  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران
راه و ترابري 3 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 3697  دانشگاه تهران  مهندسي عمران

راه و ترابري 2 - روزانه 3698  دانشگاه زنجان  مهندسي عمران
راه و ترابري 1 - روزانه 3699  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران
راه و ترابري 3 - روزانه 3700  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران راه و ترابري 4 - 
 روزانه 3701  تهران

راه و ترابري 2 - روزانه 3702  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران
راه و ترابري 1 - روزانه 3703  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران
راه و ترابري 2 - روزانه 3704  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي عمران
راه و ترابري 2 - روزانه 3705  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران
راه و ترابري 3 - روزانه 3706  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران
راه و ترابري 3 - روزانه 3707  دانشگاه يزد  مهندسي عمران

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   مهندسي عمران راه و ترابري 3 - 
 نوبت دوم 3708  قزوين

راه و ترابري 1 - نوبت دوم 3709  دانشگاه سمنان  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  53 صفحه فصل دوم  
 

 راه و ترابريـ مهندسي عمران  - 2311  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران راه و ترابري 1 - 
دوم نوبت 3710  تهران  

راه و ترابري 2 - نوبت دوم 3711  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران

تهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مهندسي عمران راه و ترابري 5 - 
 پيام نور 3712  شمال

راه و ترابري 2 - پرديس خودگردان 3713  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران
 هاي دريايي سواحل، بنادر و سازه ـ مهندسي عمران  - 2312

هاي  سواحل، بنادر و سازه 1 -  
خارج به اعزام بورس 3714  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي عمران دريايي

هاي  سواحل، بنادر و سازه 1 - 
 روزانه 3715  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران دريايي

هاي  سواحل، بنادر و سازه 3 - هاي فني دانشكدهمحل تحصيل پرديس 
 روزانه 3716  دانشگاه تهران  مهندسي عمران دريايي

هاي  سواحل، بنادر و سازه 2 - 
 روزانه 3717  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي عمران دريايي

هاي  سواحل، بنادر و سازه 2 - 
 روزانه 3718  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران دريايي

هاي  سواحل، بنادر و سازه 2 - 
 روزانه 3719  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران دريايي

هاي  سواحل، بنادر و سازه 1 - 
 روزانه 3720  دانشگاه قم  مهندسي عمران دريايي

هاي  سواحل، بنادر و سازه 1 - 
 نوبت دوم 3721  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران دريايي

هاي  سواحل، بنادر و سازه 1 - 
 نوبت دوم 3722  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران دريايي

 مديريت منابع آبـ مهندسي عمران  - 2313
روزانه 3723  دانشگاه اصفهان  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 2 -  

روزانه 3724  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 1 -
روزانه 3725  دانشگاه تهران  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده

روزانه 3726  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 1 -
روزانه 3727  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 3 -
روزانه 3728  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 3 -
روزانه 3729  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 3 -
روزانه 3730  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 5 -
روزانه 3731  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران و مديريت منابع آبمهندسي  1 -

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 2 - 
 روزانه 3732  تهران

روزانه 3733  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 3 -
روزانه 3734  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 2 -
روزانه 3735  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 3 -
نوبت دوم 3736  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 1 -
نوبت دوم 3737  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران مديريت منابع آبمهندسي و  1 -
نوبت دوم 3738  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 1 -
نوبت دوم 3739  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 1 -

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران منابع آبمهندسي و مديريت  1 - 
 نوبت دوم 3740  تهران

نوبت دوم 3741  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 2 -
پرديس خودگردان 3742  دانشگاه اصفهان  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 2 -

 حمل و نقلـ مهندسي عمران  - 2314

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   مهندسي عمران حمل و نقل 3 -  
 روزانه 3743  قزوين

حمل و نقل 3 - روزانه 3744  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران
حمل و نقل 2 - روزانه 3745  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران
و نقل حمل 2 - روزانه 3746  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران
حمل و نقل 1 - روزانه 3747  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   مهندسي عمران حمل و نقل 3 - 
 نوبت دوم 3748  قزوين

حمل و نقل 7 - غيرانتفاعي 3749  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه   مهندسي عمران
حمل و نقل 1 - پرديس خودگردان 3750  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران

 مديريت ساختـ مهندسي عمران  - 2315
روزانه 3751  دانشگاه تهران  مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت 2 -  هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده

روزانه 3752  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت 3 -
روزانه 3753  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت 2 -

نوبت دوم 3754  دانشگاه تهران  مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت 1 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
نوبت دوم 3755  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت 2 -
پرديس خودگردان 3756  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت 1 -
پرديس خودگردان 3757  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت 1 -

 محيط زيستـ مهندسي عمران  -  2316
روزانه 3758  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 3 -  

روزانه 3759  دانشگاه تهران  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
روزانه 3760  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 3 -
روزانه 3761  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1 -

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2 - 
 روزانه 3762  تهران

روزانه 3763  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2 -
روزانه 3764  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1 -
روزانه 3765  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2 -
روزانه 3766  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  54 صفحه فصل دوم  
 

 محيط زيستـ مهندسي عمران  - 2316  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
نوبت دوم 3767  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1 -

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1 - 
 نوبت دوم 3768  تهران

نوبت دوم 3769  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2 -
پرديس خودگردان 3770  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 3771  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران محيط زيستمهندسي  1 -
پرديس خودگردان 3772  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ژئودزيـ مهندسي نقشه برداري  -  2317
ژئودزي 1 -   خارج به اعزام بورس 3773  دانشگاه بجنورد  برداري مهندسي عمران نقشه

پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري گرايش 
خارج به اعزام بورس 3774  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران نقشه برداري ژئودزي 1 - ودزيئژ

ژئودزي 3 - روزانه 3775  دانشگاه اصفهان  مهندسي عمران نقشه برداري

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران نقشه برداري ژئودزي 5 - 
 روزانه 3776  تهران

ژئودزي 1 - نوبت دوم 3777  دانشگاه اصفهان  مهندسي عمران نقشه برداري

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران نقشه برداري ژئودزي 1 - 
 نوبت دوم 3778  تهران

 فتوگرامتريـ مهندسي نقشه برداري  - 2318
پذيرش با عنوان مهندسي عمران فتوگرامتري 

خارج به اعزام بورس 3779  دانشگاه بجنورد  مهندسي عمران نقشه برداري فتوگرامتري 1 -  گرايش فتوگرامتري

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران نقشه برداري فتوگرامتري 7 - 
 روزانه 3780  تهران

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران نقشه برداري فتوگرامتري 1 - 
 نوبت دوم 3781  تهران

 دور سنجش ازـ مهندسي نقشه برداري  - 2319
دور سنجش از 3 -   روزانه 3782  دانشگاه اصفهان  مهندسي عمران نقشه برداري

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   عمران نقشه برداريمهندسي  دور سنجش از 5 - 
 روزانه 3783  تهران

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران نقشه برداري دور سنجش از 1 - 
 نوبت دوم 3784  تهران

 )GIS( سيستم اطالعات جغرافياييـ مهندسي نقشه برداري  - 2320

 جغرافياييسيستم اطالعات  1 -  
)GIS( خارج به اعزام بورس 3785  دانشگاه اصفهان  مهندسي عمران نقشه برداري

 سيستم اطالعات جغرافيايي 5 - 
)GIS( دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران نقشه برداري-

 روزانه 3786  تهران

 سيستم اطالعات جغرافيايي 1 - 
)GIS( دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي عمران نقشه برداري-

 نوبت دوم 3787  تهران

 ساخت و توليدـ مهندسي مكانيك  - 2321
ساخت و توليد 3 -   روزانه 3788  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك

ساخت و توليد 4 - روزانه 3789  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك
ساخت و توليد 2 - روزانه 3790  تبريزدانشگاه   مهندسي مكانيك
ساخت و توليد 3 - روزانه 3791  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك
ساخت و توليد 9 - روزانه 3792  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك

ساخت و توليد 5 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 3793  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك
ساخت و توليد - 2 روزانه 3794  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك
ساخت و توليد 4 - روزانه 3795  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك
ساخت و توليد 8 - روزانه 3796  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

ساخت و توليد 1 - محل انجام پروژه، پژوهشكده فناوريهاي نو روزانه 3797  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي مكانيك ساخت و توليد 5 - 
 روزانه 3798  تهران

ساخت و توليد 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 3799  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك
ساخت و توليد 4 - روزانه 3800  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي مكانيك
ساخت و توليد 2 - روزانه 3801  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك
ساخت و توليد 1 - روزانه 3802  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك
ساخت و توليد 1 - نوبت دوم 3803  اروميهدانشگاه   مهندسي مكانيك
ساخت و توليد 1 - نوبت دوم 3804  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك
ساخت و توليد 1 - نوبت دوم 3805  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك
ساخت و توليد 3 - نوبت دوم 3806  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك
ساخت و توليد 5 - نوبت دوم 3807  دانشگاه تربيت مدرس  مكانيكمهندسي 

ساخت و توليد 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده نوبت دوم 3808  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي مكانيك ساخت و توليد 1 - 
 نوبت دوم 3809  تهران

ساخت و توليد 2 - تحصيل تهرانمحل  -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 3810  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك
ساخت و توليد 1 - نوبت دوم 3811  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي مكانيك ساخت و توليد 7 - 
پرديس خودگردان 3812  )خودگردان كيش

ساخت و توليد 4 - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس پرديس خودگردان 3813  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي مكانيك
ساخت و توليد 2 - پرديس خودگردان 3814  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك

 مكانيك جامداتـ مهندسي مكانيك  - 2322

طراحي كاربردي شاخه  3 -  
 روزانه 3815  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك مكانيك جامداتتخصصي 

طراحي كاربردي شاخه  9 - 
 روزانه 3816  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  7 - 
 روزانه 3817  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

كاربردي شاخه طراحي  1 - 
 روزانه 3818  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك تخصصي 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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  55 صفحه فصل دوم  
 

 مكانيك جامداتـ مهندسي مكانيك  - 2322  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

شاخه طراحي كاربردي  4 - 
 روزانه 3819  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  6 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
 روزانه 3820  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  5 - 
 روزانه 3821  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مكانيك مهندسي تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  6 - 
 روزانه 3822  دانشگاه زنجان  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  4 - 
 روزانه 3823  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  3 - 
 روزانه 3824  دانشگاه شهركرد  مهندسي مكانيك جامداتتخصصي مكانيك 

طراحي كاربردي شاخه  4 - 
 روزانه 3825  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  2 - 
 روزانه 3826  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

كاربردي شاخه طراحي  6 - 
 روزانه 3827  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  5 - 
 روزانه 3828  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  2 - محل انجام پروژه، پژوهشكده فناوريهاي نو
 روزانه 3829  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك مكانيك جامداتتخصصي 

طراحي كاربردي شاخه  6 - 
 روزانه 3830  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  6 - 
 روزانه 3831  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  6 - 
 روزانه 3832  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  3 - 
 روزانه 3833  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

شاخه طراحي كاربردي  2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 3834  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  2 - 
 روزانه 3835  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  7 - 
 روزانه 3836  تهران - ايران دانشگاه علم و صنعت   مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  5 - 
 روزانه 3837  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  7 - 
 روزانه 3838  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  4 - 
 روزانه 3839  رشت -دانشگاه گيالن   مكانيكمهندسي  تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  2 - 
 روزانه 3840  دانشگاه ياسوج  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

سازه و بدنه 2 - روزانه 3841  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك
روزانه 3842  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 4 -

روزانه 3843  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 4 - فقط مرد -انتهاي دفترچه شرايط در 
روزانه 3844  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 3 -
روزانه 3845  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 4 -
روزانه 3846  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 4 -

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 3 - 
 روزانه 3847  تهران

هاي ريلي ماشين 4 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن روزانه 3848  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي راه آهن
سازه و بدنه 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو روزانه 3849  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي خودرو

روزانه 3850  دانشگاه تهران  نانوفناوري مهندسي مكانيك 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده

طراحي كاربردي شاخه  1 - 
 نوبت دوم 3851  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  2 - 
 نوبت دوم 3852  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  1 - 
 نوبت دوم 3853  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  4 - 
 نوبت دوم 3854  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك جامداتتخصصي مكانيك 

طراحي كاربردي شاخه  2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
 نوبت دوم 3855  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

 2 - 
طراحي كاربردي شاخه 

 نوبت دوم 3856  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  2 - 
 نوبت دوم 3857  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه 
دومنوبت  3858  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات  

طراحي كاربردي شاخه  4 - 
 نوبت دوم 3859  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  4 - 
 نوبت دوم 3860  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  1 - 
 نوبت دوم 3861  رشت - دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  1 - 
 نوبت دوم 3862  دانشگاه ياسوج  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

نوبت دوم 3863  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 1 -

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 1 - 
 نوبت دوم 3864  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  56 صفحه فصل دوم  
 

 مكانيك جامداتـ مهندسي مكانيك  - 2322  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

طراحي كاربردي شاخه  3 - 
خودگردانپرديس  3865  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
طراحي كاربردي شاخه  1 - شهر تبريز

پرديس خودگردان 3866  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 3867  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 3868  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  5 - 
پرديس خودگردان 3869  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  1 - 
پرديس خودگردان 3870  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  2 - 
محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

پرديس خودگردان 3871  )تحصيل پرديس جزيره كيش

طراحي كاربردي شاخه  1 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
پرديس خودگردان 3872  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  4 - 
پرديس خودگردان 3873  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

طراحي كاربردي شاخه  3 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
پرديس خودگردان 3874  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك تخصصي مكانيك جامدات

سازه و بدنه 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو پرديس خودگردان 3875  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي خودرو
 ديناميك، كنترل و ارتعاشاتـ مهندسي مكانيك  - 2323

  - 1 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3876  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك

 - 6 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3877  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك

 - 3 
 طراحي كاربردي شاخه

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3878  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك

 5 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3879  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك

 3 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3880  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   مهندسي مكانيك

 - 3 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3881  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي شاخه 
و  تخصصي ديناميك،كنترل

 ارتعاشات
 روزانه 3882  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي مكانيك

 - 5 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3883  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3884  اهواز -چمران  دانشگاه شهيد  مهندسي مكانيك

 - 4 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3885  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك

 - 5 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3886  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك

 - 7 
طراحي كاربردي شاخه 

ديناميك،كنترل و  تخصصي
 ارتعاشات

 روزانه 3887  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

 2 - محل انجام پروژه، پژوهشكده فناوريهاي نو
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3888  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

 - 1 
شاخه طراحي كاربردي 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3889  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3890  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك

 - 6 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3891  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مكانيكمهندسي 

 - 1 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3892  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي مكانيك

 - 4 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3893  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي مكانيك

 - 10 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3894  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك

 - 5 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3895  دانشگاه فردوسي مشهد  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  57 صفحه فصل دوم  
 

 ديناميك، كنترل و ارتعاشاتـ مهندسي مكانيك  - 2323  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

 - 3 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3896  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك

 - 1 
كاربردي شاخه طراحي 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3897  دانشگاه ياسوج  مهندسي مكانيك

 - 6 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه 3898  دانشگاه يزد  مهندسي مكانيك

هاي ديناميكي  طراحي سيستم 2 - 
 روزانه 3899  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك خودرو

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 8 - 
 روزانه 3900  تهران

هاي ديناميكي  طراحي سيستم 4 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
 روزانه 3901  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي خودرو خودرو

 - 1 
طراحي كاربردي شاخه 

ديناميك،كنترل و تخصصي 
 ارتعاشات

 نوبت دوم 3902  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك

 - 4 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 نوبت دوم 3903  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك

 - 3 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 نوبت دوم 3904  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   مهندسي مكانيك

 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 نوبت دوم 3905  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك

 2 - 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 نوبت دوم 3906  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

 - 3 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 نوبت دوم 3907  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 نوبت دوم 3908  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 نوبت دوم 3909  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك

 - 4 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 نوبت دوم 3910  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 نوبت دوم 3911  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

 نوبت دوم 3912  دانشگاه ياسوج  مهندسي مكانيك

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 1 - 
 نوبت دوم 3913  تهران

خودگردان دانشگاه در محل تحصيل پرديس 
 3 - شهر تبريز

طراحي كاربردي شاخه 
تخصصي ديناميك،كنترل و 

 ارتعاشات
پرديس خودگردان 3914  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

پرديس خودگردان 3915  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي مكانيك
پرديس خودگردان 3916  )تحصيل پرديس جزيره كيش

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

پرديس خودگردان 3917  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مكانيكمهندسي 

 - 7 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك،كنترل و 
 ارتعاشات

پرديس خودگردان 3918  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي شاخه 

و تخصصي ديناميك،كنترل 
 ارتعاشات

پرديس خودگردان 3919  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك

هاي ديناميكي  طراحي سيستم 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
پرديس خودگردان 3920  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي خودرو خودرو

 تبديل انرژي ـ مهندسي مكانيك  - 2324
تبديل انرژي 2 -   خارج به اعزام بورس 3921  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي مكانيك

تبديل انرژي 10 - روزانه 3922  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 4 - روزانه 3923  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 2 - روزانه 3924  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 6 - روزانه 3925  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 7 - روزانه 3926  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 8 - روزانه 3927  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك

تبديل انرژي 10 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 3928  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 2 - روزانه 3929  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 1 - روزانه 3930  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 8 - روزانه 3931  دانشگاه سمنان  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  58 صفحه فصل دوم  
 

 تبديل انرژي ـ مهندسي مكانيك  - 2324  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
تبديل انرژي 5 - روزانه 3932  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 5 - روزانه 3933  دانشگاه شهركرد  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 3 - روزانه 3934  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 8 - روزانه 3935  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 4 - روزانه 3936  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 9 - روزانه 3937  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 3 - روزانه 3938  دانشگاه صنعتي اروميه  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 5 - روزانه 3939  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 3 - روزانه 3940  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

تبديل انرژي 1 - محل انجام پروژه، پژوهشكده انرژي روزانه 3941  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 11 - 

 روزانه 3942  تهران
تبديل انرژي 4 - روزانه 3943  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 14 - روزانه 3944  دانشگاه صنعتي شاهرود  مكانيكمهندسي 
تبديل انرژي 7 - روزانه 3945  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 2 - روزانه 3946  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي مكانيك

محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 3947  )شاهين شهر اصفهان

تبديل انرژي 4 - روزانه 3948  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 7 - روزانه 3949  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك

صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط دانشگاه علم و 
هاي تحقيقاتي توسط  بخشي از پروژهصنعت ايران است و 

 گردد پژوهشگاه نيرو حمايت مالي مي
 روزانه 5468  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2 -
تبديل انرژي 5 - روزانه 3950  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 4 - روزانه 3951  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 3 - روزانه 3952  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 6 - روزانه 3953  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 5 - روزانه 3954  دانشگاه يزد  مهندسي مكانيك

تبديل انرژي 2 - پژوهش محور روزانه 3955  علمي و صنعتي ايران هاي سازمان پژوهش  مهندسي مكانيك
قواي محركه 4 - روزانه 3956  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

قواي محركه 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو روزانه 3957  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي خودرو
تبديل انرژي 1 - نوبت دوم 3958  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 2 - نوبت دوم 3959  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 1 - نوبت دوم 3960  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 5 - نوبت دوم 3961  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك

تبديل انرژي 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده نوبت دوم 3962  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي - 4 نوبت دوم 3963  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1 - 
 نوبت دوم 3964  تهران

تبديل انرژي 7 - نوبت دوم 3965  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2 - انتهاي دفترچهشرايط در 

 نوبت دوم 3966  )شاهين شهر اصفهان
تبديل انرژي 1 - نوبت دوم 3967  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 4 - نوبت دوم 3968  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 2 - نوبت دوم 3969  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 1 - نوبت دوم 3970  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك

تبديل انرژي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3971  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 4 - پرديس خودگردان 3972  دانشگاه اصفهان  مكانيكمهندسي 

تبديل انرژي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3973  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 1 - پرديس خودگردان 3974  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي مكانيك

تبديل انرژي 5 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 3975  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 1 - پرديس خودگردان 3976  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي مكانيك

تبديل انرژي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3977  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 5 - پرديس خودگردان 3978  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 2 - پرديس خودگردان 3979  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 14 - پرديس خودگردان 3980  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2 - 
پرديس خودگردان 3981  )تحصيل پرديس جزيره كيش

تبديل انرژي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3982  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 7 - پرديس خودگردان 3983  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك
تبديل انرژي 2 - پرديس خودگردان 3984  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك

تبديل انرژي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3985  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك
دو محل تحصيل پرديس خودگردان شماره 

پرديس خودگردان 3986  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 3 - دانشگاه در بندرعباس
تبديل انرژي 4 - پرديس خودگردان 3987  دانشگاه يزد  مهندسي مكانيك

قواي محركه 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو پرديس خودگردان 3988  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي خودرو
 مهندسي دريا -  2330

مهندسي دريا 6 -   روزانه 3989  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي دريا 3 - روزانه 3990  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي دريا 1 - نوبت دوم 3991  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 ئروديناميكآـ مهندسي هوا فضا  - 2331
ئروديناميكآ 1 -   خارج به اعزام بورس 3992  دانشگاه شيراز  مهندسي هوافضا

مهندسي هوافضا 4 - روزانه 3993  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
ئروديناميكآ 4 - روزانه 3994  دانشگاه شيراز  مهندسي هوافضا
ئروديناميكآ 4 - روزانه 3995  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي هوافضا ئروديناميكآ 1 - 
 روزانه 3996  تهران

ئروديناميكآ 4 - روزانه 3997  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي هوافضا
ئروديناميكآ 4 - نوبت دوم 3998  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي هوافضا ئروديناميكآ 1 - 
 نوبت دوم 3999  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  59 صفحه فصل دوم  
 

 ئروديناميكـ آمهندسي هوا فضا  - 2331  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
ئروديناميكآ 2 - نوبت دوم 4000  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي هوافضا

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي هوافضا ئروديناميكآ 7 - 
پرديس خودگردان 4001  )خودگردان كيش

 جلوبرندگيـ مهندسي هوا فضا  - 2332
جلوبرندگي 5 -   روزانه 4002  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي هوافضا جلوبرندگي 3 - 
 روزانه 4003  تهران

جلوبرندگي 2 - روزانه 4004  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي هوافضا
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر   مهندسي هوافضا جلوبرندگي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 4005  )شهر اصفهانشاهين 
جلوبرندگي 3 - نوبت دوم 4006  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي هوافضا جلوبرندگي 1 - 
 نوبت دوم 4007  تهران

محل تحصيل (اشتر  دانشگاه صنعتي مالك  مهندسي هوافضا جلوبرندگي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 4008  )شاهين شهر اصفهان

  هاي هوايي سازه ـ مهندسي هوا فضا - 2333
هاي هوايي سازه 1 -   روزانه 4009  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي هوافضا

هاي هوايي سازه 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون روزانه 4010  دانشگاه تهران  مهندسي هوافضا
هاي هوايي سازه 4 - روزانه 4011  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي هوافضا هاي هوايي سازه 3 - 
 روزانه 4012  تهران

هاي هوايي سازه 3 - روزانه 4013  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي هوافضا
هاي هوايي سازه 3 - روزانه 4014  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي هوافضا
هاي هوايي سازه 1 - نوبت دوم 4015  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي هوافضا

هاي هوايي سازه 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوبت دوم 4016  دانشگاه تهران  مهندسي هوافضا
هاي هوايي سازه 2 - نوبت دوم 4017  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي   مهندسي هوافضا

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي هوافضا هاي هوايي سازه 1 - 
 نوبت دوم 4018  تهران

هاي هوايي سازه 1 - نوبت دوم 4019  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي هوافضا
 ديناميك پرواز و كنترلـ  مهندسي هوا فضا - 2334

مهندسي هوافضا گرايش كنترل پذيرش با عنوان 
خارج به اعزام بورس 4020  دانشگاه شيراز  مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 1 -  و ديناميك پرواز

روزانه 4021  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 1 -
روزانه 4022  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي   مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 3 -

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 1 - 
 روزانه 4023  تهران

روزانه 4024  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 3 -
روزانه 4025  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه 

مهندسي فضايي 6 - روزانه 4026  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي هوافضا
محل انجام پروژه، پژوهشكده علوم و فناوري فضا مهندسي فضايي 2 - روزانه 4027  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي هوافضا مهندسي فضايي 1 - 
 روزانه 4028  تهران

نوبت دوم 4029  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 1 -
نوبت دوم 4030  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 1 -

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 1 - 
 نوبت دوم 4031  تهران

نوبت دوم 4032  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه 
مهندسي فضايي 2 - نوبت دوم 4033  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي هوافضا

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي هوافضا مهندسي فضايي 1 - 
 نوبت دوم 4034  تهران

پرديس خودگردان 4035  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 2 -
 اكتشافـ مهندسي معدن  - 2335

روزانه 4036  دانشگاه اروميه  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 2 -  
روزانه 4037  دانشگاه تهران  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 3 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده

روزانه 4038  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 2 -
روزانه 4039  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 2 -
روزانه 4040  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 3 -
روزانه 4041  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 7 -
نوبت دوم 4042  دانشگاه اروميه  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1 -

نوبت دوم 4043  دانشگاه تهران  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
نوبت دوم 4044  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1 -

 استخراجـ مهندسي معدن  -  2336
روزانه 4045  مدرسدانشگاه تربيت   مهندسي معدن استخراج مواد معدني 3 -  

روزانه 4046  دانشگاه تهران  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
روزانه 4047  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي معدن استخراج مواد معدني 4 -
روزانه 4048  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي معدن استخراج مواد معدني 3 -
روزانه 4049  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1 -
روزانه 4050  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 2 -
روزانه 4051  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1 -
روزانه 4052  دانشگاه يزد  معدنمهندسي  استخراج مواد معدني 4 -
نوبت دوم 4053  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1 -

نوبت دوم 4054  دانشگاه تهران  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
نوبت دوم 4055  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1 -
نوبت دوم 4056  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1 -
پرديس خودگردان 4057  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 2 -
پرديس خودگردان 4058  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  60 صفحه فصل دوم  
 

  فرآوري مواد معدنيـ مهندسي معدن  - 2337
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

خارج به زامبورس اع 5459  تربيت مدرسدانشگاه   مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 1 -  پذيرش با عنوان محيط زيست و معدن
روزانه 4059  دانشگاه تهران  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 4 -  هاي فني پرديس دانشكدهمحل تحصيل 

روزانه 4060  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 1 -
روزانه 4061  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 2 -
روزانه 4062  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن معدنيفرآوري مواد  2 -

نوبت دوم 4063  دانشگاه تهران  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 1 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
نوبت دوم 4064  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 1 -
پرديس خودگردان 4065  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 1 -

 مكانيك سنگـ مهندسي معدن  - 2338
مكانيك سنگ 2 -  هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 4066  دانشگاه تهران  مهندسي معدن

مكانيك سنگ 4 - روزانه 4067  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي معدن
مكانيك سنگ 1 - روزانه 4068  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي معدن

مكانيك سنگ 1 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده نوبت دوم 4069  دانشگاه تهران  مهندسي معدن
مكانيك سنگ 1 - نوبت دوم 4070  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي معدن

 پليمرـ مهندسي پليمر  - 2339
مهندسي پليمر 9 -   روزانه 4071  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي پليمر 10 - روزانه 4072  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي
فرآورش 3 - روزانه 4073  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي پليمر
فرآورش 7 - روزانه 4074  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پليمر
فرآورش 2 - روزانه 4075  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي پليمر
نانوفناوري 1 - روزانه 4076  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پليمر
نانوفناوري 2 - روزانه 4077  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي پليمر
پليمريزاسيون 3 - روزانه 4078  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پليمر

محل (تهران  -اميركبير  دانشگاه صنعتي  مهندسي پليمر پليمريزاسيون 1 - 
 روزانه 4079  )تحصيل بندر ماهشهر

پليمريزاسيون 2 - روزانه 4080  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي پليمر
پليمر 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 4081  دانشگاه تهران  مهندسي پليمر

فرآورش 1 - نوبت دوم 4082  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي پليمر
نانوفناوري 1 - نوبت دوم 4083  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پليمر

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پليمر پليمريزاسيون 1 - 
 نوبت دوم 4084  )تحصيل بندر ماهشهر

پليمر 1 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده نوبت دوم 4085  تهراندانشگاه   مهندسي پليمر

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي پليمر پليمر 7 - 
پرديس خودگردان 4086  )خودگردان كيش

 رنگـ مهندسي پليمر  - 2341
رنگ 1 -   خارج به اعزام بورس 4087  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي پليمر

رنگ 6 - روزانه 4088  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پليمر

موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و   مهندسي پليمر رنگ 5 - 
 روزانه 4089  تهران -پوشش 

رنگ 2 - نوبت دوم 4090  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پليمر
 منابع آبـ مهندسي محيط زيست  - 2343

منابع آب 3 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران روزانه 4091  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست
منابع آب 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران نوبت دوم 4092  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي محيط زيست منابع آب 7 - 
پرديس خودگردان 4093  )خودگردان كيش

 آب و فاضالبـ مهندسي محيط زيست  - 2344
آب و فاضالب 3 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران روزانه 4094  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست

آب و فاضالب 3 - روزانه 4095  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي محيط زيست
آب و فاضالب 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران نوبت دوم 4096  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست

آب و فاضالب 1 - نوبت دوم 4097  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي محيط زيست

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي محيط زيست آب و فاضالب 7 - 
پرديس خودگردان 4098  )خودگردان كيش

 زائد جامدمواد ـ مهندسي محيط زيست  - 2345
مواد زائد جامد 3 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران روزانه 4099  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست
مواد زائد جامد 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران نوبت دوم 4100  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست

 آلودگي هواـ مهندسي محيط زيست  - 2346
آلودگي هوا 3 -  دانشكده محيط زيست تهرانمحل تحصيل  روزانه 4101  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست

آلودگي هوا 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران نوبت دوم 4102  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي محيط زيست آلودگي هوا 7 - 
پرديس خودگردان 4103  )خودگردان كيش

 بيوالكتريكـ مهندسي پزشكي  - 2347
بيوالكتريك 4 -   روزانه 4104  دانشگاه تبريز  مهندسي پزشكي

بيوالكتريك 3 - روزانه 4105  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي پزشكي
بيوالكتريك 4 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 4106  دانشگاه تهران  مهندسي پزشكي

بيوالكتريك 1 - فقط زن روزانه 4107  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   مهندسي پزشكي
بيوالكتريك 2 - روزانه 4108  دانشگاه سمنان  مهندسي پزشكي

بيوالكتريك 4 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 4109  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي پزشكي
بيوالكتريك 2 - روزانه 4110  دانشگاه شيراز  مهندسي پزشكي
بيوالكتريك 9 - روزانه 4111  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي پزشكي بيوالكتريك 5 - 
 روزانه 4112  تهران

بيوالكتريك 1 - روزانه 4113  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي پزشكي
بيوالكتريك 4 - روزانه 4114  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي پزشكي
بيوالكتريك 4 - روزانه 4115  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي پزشكي

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  61 صفحه فصل دوم  
 

  بيوالكتريكـ مهندسي پزشكي  - 2347  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

بيوالكتريك 1 - پژوهش محور روزانه 4116  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش  مهندسي پزشكي
بيوالكتريك 2 - نوبت دوم 4117  دانشگاه تبريز  مهندسي پزشكي
بيوالكتريك 1 - نوبت دوم 4118  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي پزشكي

بيوالكتريك 2 - هاي فني دانشكده محل تحصيل پرديس نوبت دوم 4119  دانشگاه تهران  مهندسي پزشكي
بيوالكتريك 1 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 4120  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي پزشكي

بيوالكتريك 4 - نوبت دوم 4121  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي پزشكي بيوالكتريك 1 - 
 نوبت دوم 4122  تهران

بيوالكتريك 3 - نوبت دوم 4123  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي پزشكي
 بيومكانيكـ مهندسي پزشكي  - 2348

پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك گرايش 
خارج به اعزام بورس 4124  شاهروددانشگاه صنعتي   مهندسي پزشكي بيومكانيك 1 -  بيومكانيك

بيومكانيك 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 4125  دانشگاه تهران  مهندسي پزشكي
بيومكانيك 4 - روزانه 4126  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي
بيومكانيك 6 - روزانه 4127  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي پزشكي
بيومكانيك 4 - نوبت دوم 4128  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي

  بيومتريالـ مهندسي پزشكي  - 2349
بافت 1 - بافتپذيرش با عنوان مهندسي  خارج به اعزام بورس 5449  تربيت مدرسدانشگاه   مهندسي پزشكي

بيومتريال 2 -  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين روزانه 4129  دانشگاه تهران  پزشكي مهندسي
بيومتريال 1 - روزانه 4130  دانشگاه سمنان  مهندسي پزشكي
بيومتريال 5 - روزانه 4131  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي پزشكي
بيومتريال 6 - روزانه 4132  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي

مشكين دشت  - پژوهشگاه مواد و انرژي   مهندسي پزشكي بيومتريال 4 - 
 روزانه 4133  كرج

بافت 3 - روزانه 4134  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي
بيومتريال 1 - نوبت دوم 4135  دانشگاه سمنان  مهندسي پزشكي
بيومتريال 3 - نوبت دوم 4136  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي
بافت 1 - نوبت دوم 4137  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي

 مهندسي صنايع - 2350
آينده پژوهي گرايش پذيرش با عنوان مهندسي 

خارج به اعزام بورس 4138  دانشگاه اصفهان مهندسي صنايع  1 - محيط زيست
وري گرايش بهره صنايعپذيرش با عنوان مهندسي  مهندسي صنايع 1 - خارج به اعزام بورس 5450  تربيت مدرسدانشگاه 
گرايش مهندسي  صنايعپذيرش با عنوان مهندسي 

خارج به اعزام بورس 5451  تربيت مدرسدانشگاه  مهندسي صنايع  1 - مالي
پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 

خارج به اعزام بورس 4139  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي صنايع  1 - صنعتي وژيتكنول
پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش ايمني 

خارج به اعزام بورس 4140  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي صنايع  1 - صنعتي
هاي  پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش

خارج به اعزام بورس 4141  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي صنايع  1 - قابليت -كنترل كيفيت -داده كاوي -اتوماسيون
مهندسي صنايع 7 - فقط زن روزانه 4142 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا

مهندسي صنايع 2 - روزانه 4143  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي صنايع 9 - روزانه 4144  دانشگاه تربيت مدرس

صنايع مهندسي 10 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 4145  دانشگاه تهران
مهندسي صنايع 8 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 4146  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 

مهندسي صنايع 7 - محل تحصيل تهران روزانه 4147  تهران -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي صنايع 4 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 4148  تهران - شاهد دانشگاه 

مهندسي صنايع 6 - روزانه 4149  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي صنايع 11 - روزانه 4150  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي صنايع  7 - 
 روزانه 4151  تهران

مهندسي صنايع 1 - روزانه 4152  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي صنايع 11 - روزانه 4153  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي صنايع 5 - روزانه 4154  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي صنايع 4 - روزانه 4155  سنندج -دانشگاه كردستان 
مهندسي صنايع 11 - روزانه 4156  دانشگاه يزد

مهندسي صنايع 1 - فقط زن نوبت دوم 4157 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا
مهندسي صنايع 1 - نوبت دوم 4158  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي صنايع 3 - نوبت دوم 4159  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي صنايع 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده دومنوبت  4160  دانشگاه تهران
مهندسي صنايع 4 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 4161  تهران - دانشگاه شاهد 

مهندسي صنايع 3 - نوبت دوم 4162  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي صنايع  1 - 

 نوبت دوم 4163  تهران
مهندسي صنايع 3 - نوبت دوم 4164  فردوسي مشهددانشگاه 
مهندسي صنايع 6 - نوبت دوم 4165  دانشگاه يزد

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع  5 - 
 پيام نور 4166  تحصيالت تكميلي تهران

علوم و فنون مازندران غيرانتفاعي دانشگاه  مهندسي صنايع  6 - 
 غيرانتفاعي 4167  بابل -

غيرانتفاعي 4168  ايوانكيغيرانتفاعي دانشگاه   مهندسي صنايع هاي كالن سيستم 7 -

 مهندسي صنايع  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 4169

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مهندسي صنايع  7 - 
پرديس خودگردان 4170  )كيشخودگردان 

مهندسي صنايع 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 4171  تهران -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي صنايع 4 - شرايط در انتهاي دفترچه پرديس خودگردان 4172  تهران - دانشگاه شاهد 

مهندسي صنايع 7 - پرديس خودگردان 4173  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي صنايع 6 - پرديس خودگردان 4174  دانشگاه يزد

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  62 صفحه فصل دوم  
 

  اكتشافـ مهندسي نفت  - 2351
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

اكتشاف 1 -   خارج به اعزام بورس 4175  شيرازدانشگاه   مهندسي نفت
اكتشاف 1 - خارج به اعزام بورس 4176  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي نفت
اكتشاف 4 - روزانه 4177  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي نفت

 مهندسي نفت - 2352
مهندسي نفت 1 -  پذيرش با عنوان مهندسي نفت گرايش حفاري خارج به اعزام بورس 4178  دانشگاه شيراز

برداري بهره گرايش نفت  مهندسي  پذيرش با عنوان مهندسي نفت 1 - خارج به اعزام بورس 4179  دانشگاه شيراز
مهندسي نفت 1 - پذيرش با عنوان مهندسي نفت گرايش مخازن خارج به اعزام بورس 4180  دانشگاه صنعتي اصفهان

مهندسي نفت 1 - خارج به اعزام بورس 4181  تبريز - دانشگاه صنعتي سهند
مهندسي نفت 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 4182  دانشگاه تهران

مهندسي نفت 1 - روزانه 4183  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
مهندسي نفت 6 - روزانه 4184  دانشگاه شيراز
مهندسي نفت 4 - روزانه 4185  دانشگاه صنعت نفت
مهندسي نفت 6 - روزانه 4186  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي نفت 4 - روزانه 4187  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي نفت 2 - روزانه 4188  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

مهندسي نفت 1 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده نوبت دوم 4189  دانشگاه تهران
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مهندسي نفت  7 - 

پرديس خودگردان 4190  )خودگردان كيش
مهندسي نفت 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4191  دانشگاه شيراز

مهندسي نفت 4 - پرديس خودگردان 4192  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 نرم افزار و الگوريتمـ مهندسي كامپيوتر  - 2354

پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر گرايش 
خارج به اعزام بورس 4193  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي كامپيوتر نرم افزار 1 -  فناوري اطالعات و شبكه

هاي  پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر گرايش
داده كاوي و پايگاه  -هاي توزيع شده سيستم
 گر صنعتي هاي محاسبه سيستم-داده

خارج به اعزام بورس 4194  آباد خرم - دانشگاه لرستان   مهندسي كامپيوتر نرم افزار 1 -

نرم افزار 2 - روزانه 4195  دانشگاه اراك  مهندسي كامپيوتر
نرم افزار 6 - روزانه 4196  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر
نرم افزار 2 - روزانه 4197  تبريزدانشگاه   مهندسي كامپيوتر
نرم افزار 6 - روزانه 4198  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي كامپيوتر

نرم افزار 10 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 4199  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر
نرم افزار 4 - روزانه 4200  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر
افزارنرم  3 - روزانه 4201  دانشگاه شيراز  مهندسي كامپيوتر
نرم افزار 2 - روزانه 4202  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي كامپيوتر
نرم افزار 2 - روزانه 4203  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر
نرم افزار 11 - روزانه 4204  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي كامپيوتر
نرم افزار 4 - روزانه 4205  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي كامپيوتر

صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط دانشگاه علم و 
هاي تحقيقاتي توسط  صنعت ايران است و بخشي از پروژه

 گردد پژوهشگاه نيرو حمايت مالي مي
 روزانه 5470  تهران - صنعت ايران دانشگاه علم و   مهندسي كامپيوتر نرم افزار 2 -
نرم افزار 6 - روزانه 4206  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي كامپيوتر
نرم افزار 8 - روزانه 4207  دانشگاه يزد  مهندسي كامپيوتر

الگوريتم و محاسبات 4 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 4208  دانشگاه تهران
نرم افزار 2 - نوبت دوم 4209  دانشگاه اراك  كامپيوتر مهندسي
نرم افزار 1 - نوبت دوم 4210  دانشگاه تبريز  مهندسي كامپيوتر
نرم افزار 2 - نوبت دوم 4211  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر
نرم افزار 4 - نوبت دوم 4212  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي كامپيوتر

الگوريتم و محاسبات 4 - هاي فني دانشكده محل تحصيل پرديس نوبت دوم 4213  دانشگاه تهران
نرم افزار 2 - پرديس خودگردان 4214  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر

نرم افزار 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4215  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر
نرم افزار 3 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  پرديس خودگردان 4216  دانشگاه شيراز  مهندسي كامپيوتر

نرم افزار 1 - پرديس خودگردان 4217  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر
نرم افزار 2 - خودگردانپرديس  4218  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي كامپيوتر

 هاي كامپيوتري معماري سيستمـ مهندسي كامپيوتر  -  2355
هاي كامپيوتري معماري سيستم 3 -   روزانه 4219  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتري معماري سيستم 10 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 4220  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر
هاي كامپيوتري سيستم معماري 3 - روزانه 4221  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي كامپيوتر
هاي كامپيوتري معماري سيستم 5 - روزانه 4222  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر
هاي كامپيوتري معماري سيستم 2 - روزانه 4223  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي كامپيوتر
هاي كامپيوتري سيستممعماري  1 - روزانه 4224  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر
هاي كامپيوتري معماري سيستم 6 - روزانه 4225  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي كامپيوتر
هاي كامپيوتري معماري سيستم 2 - روزانه 4226  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي كامپيوتر
هاي كامپيوتري معماري سيستم 3 - پرديس خودگردان 4227  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتري معماري سيستم 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4228  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي كامپيوتر
هاي كامپيوتري معماري سيستم 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4229  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتري معماري سيستم 1 - پرديس خودگردان 4230  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر
 هوش مصنوعيـ مهندسي كامپيوتر  - 2356

خارج به اعزام بورس 4231  دانشگاه اروميه  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -  
پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر گرايش 

خارج به اعزام بورس 4232  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1 - اقتصاد محاسباتي
روزانه 4233  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 6 -
روزانه 4234  دانشگاه تبريز  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -

روزانه 4235  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 4 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
روزانه 4236  دانشگاه زنجان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 3 -
روزانه 4237  دانشگاه سمنان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -
روزانه 4238  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -
روزانه 4239  دانشگاه شيراز  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -
روزانه 4240  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي كامپيوتر رباتيكزهوش مصنوعي و  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  63 صفحه فصل دوم  
 

  هوش مصنوعيـ مهندسي كامپيوتر  - 2356  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

روزانه 4241  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   كامپيوترمهندسي  هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - 

 روزانه 4242  تهران
روزانه 4243  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -
روزانه 4244  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -
روزانه 4245  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -

صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط دانشگاه علم و 
هاي تحقيقاتي توسط  صنعت ايران است و بخشي از پروژه

 گردد مالي مي پژوهشگاه نيرو حمايت
 روزانه 5471  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1 -
روزانه 4246  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -
روزانه 4247  دانشگاه يزد  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 3 -
نوبت دوم 4248  دانشگاه تبريز  مهندسي كامپيوتر مصنوعي و رباتيكزهوش  1 -

نوبت دوم 4249  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
نوبت دوم 4250  دانشگاه سمنان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1 -
نوبت دوم 4251  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر رباتيكزهوش مصنوعي و  2 -

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1 - 
 نوبت دوم 4252  تهران

نوبت دوم 4253  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -
پرديس خودگردان 4254  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر مصنوعي و رباتيكزهوش  3 -

پرديس خودگردان 4255  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 4256  دانشگاه شيراز  كامپيوترمهندسي  هوش مصنوعي و رباتيكز 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 4257  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -
 شبكه و رايانشـ مهندسي كامپيوتر  - 2357

پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر گرايش امنيت 
خارج به اعزام بورس 4258  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتري شبكه 1 -  شبكه

خارج به اعزام بورس 4259  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتري شبكه 1 -
خارج به اعزام بورس 4260  مجتمع آموزش عالي گناباد  مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتري شبكه 1 -
رايانش امن 2 - خارج به اعزام بورس 4261  دانشگاه اروميه  مهندسي كامپيوتر
روزانه 4262  دانشگاه اروميه  مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتري شبكه 2 -
روزانه 4263  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتري شبكه 2 -

روزانه 4264  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتري شبكه 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
روزانه 5464  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتري شبكه 4 -
روزانه 4265  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتري شبكه 4 -
روزانه 4266  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتري شبكه 3 -
رايانش امن 3 - روزانه 4267  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر
رايانش امن 1 - روزانه 4268  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر
نوبت دوم 4269  دانشگاه اروميه  مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتري شبكه 1 -
نوبت دوم 4270  دانشگاه صنعتي شيراز  كامپيوترمهندسي  هاي كامپيوتري شبكه 2 -
پرديس خودگردان 4271  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتري شبكه 3 -

 مهندسي فنّاوري اطالعات -  2358
پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 

محاسبات  -هاي رمزنگاري كوانتومي گرايش
  اشياءاينترنت  -ابري

خارج به اعزام بورس 4272  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مهندسي فنّاوري اطالعات  1 -

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
خارج به اعزام بورس 4273  دانشگاه يزد مهندسي فنّاوري اطالعات  1 - گرايش امنيت

خارج به اعزام بورس 4274  اروميهدانشگاه   مهندسي فناوري اطالعات تجارت الكترونيكي 1 -
مهندسي فناوري اطالعات 5 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 4275  دانشگاه تهران

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي فنّاوري اطالعات  1 - 
 روزانه 4276  تهران

روزانه 4277  تهران - علم و صنعت ايران  دانشگاه  مهندسي فناوري اطالعات تجارت الكترونيكي 1 -
روزانه 4278  دانشگاه قم  مهندسي فناوري اطالعات تجارت الكترونيكي 1 -
روزانه 4279  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي فناوري اطالعات هاي اطالعاتي مديريت سيستم 3 -

روزانه 4280  دانشگاه تهران  مهندسي فناوري اطالعات اطالعاتيهاي  مديريت سيستم 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
روزانه 4281  دانشگاه قم  مهندسي فناوري اطالعات هاي اطالعاتي مديريت سيستم 2 -
روزانه 4282  دانشگاه قم  مهندسي فناوري اطالعات اي هاي چندرسانه سيستم 1 -

فناوري اطالعاتمهندسي  1 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده نوبت دوم 4283  دانشگاه تهران

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي فنّاوري اطالعات  1 - 
 نوبت دوم 4284  تهران

نوبت دوم 4285  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي فناوري اطالعات هاي اطالعاتي مديريت سيستم 1 -
 مهندسي مواد و متالورژي -  2359

با عنوان مهندسي مواد و متالورژي پذيرش 
خارج به اعزام بورس 4286  دانشگاه اصفهان مهندسي مواد و متالورژي  1 -  گرايش سراميك

مهندسي مواد و متالورژي 1 -  گرايش خوردگيپذيرش با عنوان مهندسي مواد  خارج به اعزام بورس 5452  تربيت مدرسدانشگاه 
مهندسي مواد و متالورژي 1 -  گرايش سراميكپذيرش با عنوان مهندسي مواد  خارج به اعزام بورس 5453  تربيت مدرسدانشگاه 

مهندسي مواد و متالورژي 2 - روزانه 4287  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  مهندسي مواد و متالورژي  3 - 

 روزانه 4288  قزوين
و متالورژي مهندسي مواد 5 - روزانه 4289  دانشگاه تبريز
مهندسي مواد و متالورژي 3 - روزانه 4290  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي مواد و متالورژي 3 - محل تحصيل گروه شناسايي و انتخاب مواد روزانه 4291  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي مواد و متالورژي 6 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 4292  دانشگاه تهران

مهندسي مواد و متالورژي 2 - روزانه 4293  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي مواد و متالورژي 8 - روزانه 4294  دانشگاه سمنان
مهندسي مواد و متالورژي 9 - روزانه 4295  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
مهندسي مواد و متالورژي 5 - روزانه 4296  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
مهندسي مواد و متالورژي 5 - روزانه 4297  دانشگاه شيراز
مهندسي مواد و متالورژي 16 - روزانه 4298  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي مواد و متالورژي 6 - روزانه 4299  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  متالورژيمهندسي مواد و   4 - 
 روزانه 4300  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  64 صفحه فصل دوم  
 

  مهندسي مواد و متالورژي - 2359  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 10 - روزانه 4301  تبريز -صنعتي سهند دانشگاه 
مهندسي مواد و متالورژي 8 - روزانه 4302  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي مواد و متالورژي 6 - روزانه 4303  دانشگاه صنعتي شيراز

مهندسي مواد و متالورژي 4 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 4304  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مهندسي مواد و متالورژي 6 - روزانه 4305  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي مواد و متالورژي 10 - روزانه 4306  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط دانشگاه علم و 
هاي تحقيقاتي توسط  صنعت ايران است و بخشي از پروژه

 گردد پژوهشگاه نيرو حمايت مالي مي
 روزانه 5472  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد و متالورژي  2 -
مهندسي مواد و متالورژي 3 - روزانه 4307  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي مواد و متالورژي 3 - روزانه 4308  دانشگاه يزد

مشكين دشت  - پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي مواد و متالورژي  10 - 
 روزانه 4309  كرج

مهندسي مواد و متالورژي 5 - پژوهش محور روزانه 4310  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش
مهندسي مواد و متالورژي 1 - نوبت دوم 4311  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  مهندسي مواد و متالورژي  3 - 
 نوبت دوم 4312  قزوين

مهندسي مواد و متالورژي 3 - نوبت دوم 4313  دانشگاه تبريز
مهندسي مواد و متالورژي 1 - نوبت دوم 4314  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي مواد و متالورژي 1 - محل تحصيل گروه شناسايي و انتخاب مواد دومنوبت  4315  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي مواد و متالورژي 3 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده نوبت دوم 4316  دانشگاه تهران

مهندسي مواد و متالورژي 4 - نوبت دوم 4317  دانشگاه سمنان
مهندسي مواد و متالورژي 6 - نوبت دوم 4318  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي مواد و متالورژي  1 - 
 نوبت دوم 4319  تهران

مهندسي مواد و متالورژي 1 - نوبت دوم 4320  دانشگاه صنعتي شيراز
مهندسي مواد و متالورژي 4 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 4321  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

متالورژيمهندسي مواد و  8 - نوبت دوم 4322  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي مواد و متالورژي 2 - نوبت دوم 4323  دانشگاه فردوسي مشهد

 مهندسي مواد و متالورژي  6 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 4324

مهندسي مواد و متالورژي 1 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل پرديس خودگردان 4325  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي مواد و متالورژي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4326  دانشگاه سمنان
متالورژي مهندسي مواد و 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4327  دانشگاه شيراز

مهندسي مواد و متالورژي 11 - پرديس خودگردان 4328  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي مواد و متالورژي 3 - پرديس خودگردان 4329  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد و متالورژي  7 - 
پرديس خودگردان 4330  )تحصيل پرديس جزيره كيش

مهندسي مواد و متالورژي 6 - پرديس خودگردان 4331  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
 مهندسي شيمي - 2360

پذيرش با عنوان مهندسي شيمي گرايش شبيه 
خارج به اعزام بورس 4332  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي  1 -  سازي و كنترل

پذيرش با عنوان مهندسي شيمي گرايش طراحي 
خارج به اعزام بورس 4333  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي  1 - فرايند

مهندسي شيمي 10 - روزانه 4334  دانشگاه اراك
مهندسي شيمي 9 - روزانه 4335  دانشگاه اصفهان
مهندسي شيمي 6 - روزانه 4336  دانشگاه تبريز
مهندسي شيمي 5 - روزانه 4337  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي شيمي 7 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 4338  دانشگاه تهران
مهندسي شيمي 9 - روزانه 4339  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
مهندسي شيمي 11 - روزانه 4340  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
مهندسي شيمي 11 - روزانه 4341  دانشگاه سمنان
مهندسي شيمي 4 - روزانه 4342  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مهندسي شيمي 8 - روزانه 4343  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
مهندسي شيمي 15 - روزانه 4344  دانشگاه شيراز
مهندسي شيمي 6 - روزانه 4345  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي شيمي 11 - روزانه 4346  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي  1 - 
 روزانه 4347  )تحصيل بندر ماهشهر

مهندسي شيمي 18 - روزانه 4348  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي شيمي 8 - روزانه 4349  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

مهندسي شيمي 1 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 4350  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مهندسي شيمي 8 - روزانه 4351  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي شيمي 5 - روزانه 4352  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

منحصرا توسط دانشگاه علم و صدور مدرك تحصيلي 
هاي تحقيقاتي توسط  صنعت ايران است و بخشي از پروژه

 گردد پژوهشگاه نيرو حمايت مالي مي
 روزانه 5469  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي  1 -
مهندسي شيمي 12 - روزانه 4353  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي شيمي 7 - روزانه 4354  دانشگاه كاشان
مهندسي شيمي 7 - روزانه 4355  رشت -دانشگاه گيالن 
مهندسي شيمي 3 - روزانه 4356  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

مهندسي شيمي 2 - پژوهش محور روزانه 4357  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش
روزانه 4358  دانشگاه صنعت نفت  مهندسي شيمي هاي انتقال پديده 3 -
پيشرفته 5 - روزانه 4359  دانشگاه ياسوج  مهندسي شيمي

مهندسي شيمي 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 4360  دانشگاه تهران  نانوفناوري
مهندسي شيمي 10 - نوبت دوم 4361  دانشگاه اراك
مهندسي شيمي 4 - نوبت دوم 4362  دانشگاه تبريز
مهندسي شيمي 1 - نوبت دوم 4363  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي شيمي 3 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده نوبت دوم 4364  دانشگاه تهران
مهندسي شيمي 4 - نوبت دوم 4365  دانشگاه سمنان

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  65 صفحه فصل دوم  
 

  مهندسي شيمي - 2360  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيلنام   نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

مهندسي شيمي 2 - نوبت دوم 4366  دانشگاه صنعتي اصفهان

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي  1 - 
 نوبت دوم 4367  )تحصيل بندر ماهشهر

مهندسي شيمي 3 - نوبت دوم 4368  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي شيمي 1 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 4369  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي شيمي 3 - نوبت دوم 4370  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي شيمي 8 - نوبت دوم 4371  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي شيمي 4 - نوبت دوم 4372  كاشاندانشگاه 
پيشرفته 3 - نوبت دوم 4373  دانشگاه ياسوج  مهندسي شيمي

مهندسي شيمي 1 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده نوبت دوم 4374  دانشگاه تهران  نانوفناوري
مهندسي شيمي 5 - پرديس خودگردان 4375  دانشگاه اصفهان
مهندسي شيمي 4 - پرديس خودگردان 4376  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و 

مهندسي شيمي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4377  دانشگاه شيراز
مهندسي شيمي 6 - پرديس خودگردان 4378  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي شيمي 2 - پرديس خودگردان 4379  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي شيمي 6 - پرديس خودگردان 4380  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي شيمي 4 - پرديس خودگردان 4381  دانشگاه كاشان

پرديس خودگردان 4382  دانشگاه سمنان  مهندسي شيمي فرايندهاي جداسازي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 بيوتكنولوژيـ  مهندسي شيمي - 2362

بيوتكنولوژي 1 -   خارج به اعزام بورس 4383  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي شيمي
بيوتكنولوژي 3 - روزانه 4384  دانشگاه اصفهان  مهندسي شيمي
بيوتكنولوژي 9 - روزانه 4385  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي شيمي

بيوتكنولوژي 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 4386  دانشگاه تهران  مهندسي شيمي
بيوتكنولوژي 1 - روزانه 4387  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي شيمي

بيوتكنولوژي 1 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 4388  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي شيمي
بيوتكنولوژي 6 - روزانه 4389  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  شيميمهندسي 
بيوتكنولوژي 2 - نوبت دوم 4390  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي شيمي

بيوتكنولوژي 1 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده نوبت دوم 4391  دانشگاه تهران  مهندسي شيمي
بيوتكنولوژي 1 - نوبت دوم 4392  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي شيمي

بيوتكنولوژي 1 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 4393  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي شيمي
بيوتكنولوژي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4394  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي شيمي

 نانوموادـ فنّاوري نانو  -  2363
فناوري نانو 3 -  محل تحصيل پژوهشكده علوم و فناوري نانو روزانه 4395  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

نانومواد 3 - روزانه 4396  دانشگاه تربيت مدرس  فناوري نانو
نانومواد 4 - روزانه 4397  دانشگاه سمنان  فناوري نانو
نانومواد 2 - روزانه 4398  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   فناوري نانو
نانومواد 5 - روزانه 4399  دانشگاه صنعتي اصفهان  فناوري نانو
نانومواد 1 - نوبت دوم 4400  دانشگاه تربيت مدرس  فناوري نانو
نانومواد 2 - نوبت دوم 4401  دانشگاه سمنان  فناوري نانو

 نانوالكتريكـ فنّاوري نانو  - 2364
فناوري نانو 1 -  محل تحصيل پژوهشكده علوم و فناوري نانو روزانه 4402  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

نانوالكتريك 5 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده روزانه 4403  دانشگاه تهران  فناوري نانو
نانوالكتريك 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده نوبت دوم 4404  دانشگاه تهران  فناوري نانو

 كاربرد پرتوهاـ اي  مهندسي هسته - 2365
كاربرد پرتوها 1 -   خارج به اعزام بورس 4405  دانشگاه شيراز  اي مهندسي هسته

كاربرد پرتوها 4 - روزانه 4406  دانشگاه اصفهان  اي مهندسي هسته
كاربرد پرتوها 3 - روزانه 4407  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   اي مهندسي هسته
كاربرد پرتوها 2 - روزانه 4408  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   اي مهندسي هسته

»اي مهندسي هسته«التحصيلي  عنوان مدرك فارغ كاربرد پرتوها 1 - روزانه 4409  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   اي مهندسي هسته
كاربرد پرتوها 2 - نوبت دوم 4410  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه   اي مهندسي هسته

كاربرد پرتوها 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4411  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   اي مهندسي هسته
 راكتورـ اي  مهندسي هسته - 2366

اي گرايش  پذيرش با عنوان مهندسي هسته
خارج به اعزام بورس 4412  دانشگاه شيراز  اي مهندسي هسته راكتور 1 -  اي كاربرد مواد در صنعت هسته

اي گرايش ايمني  پذيرش با عنوان مهندسي هسته
خارج به اعزام بورس 4413  دانشگاه شيراز  اي مهندسي هسته راكتور 1 - ريسك و اتكاءپذيري

راكتور 3 - روزانه 4414  دانشگاه اصفهان  اي مهندسي هسته
راكتور 3 - روزانه 4415  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   اي مهندسي هسته
راكتور 4 - روزانه 4416  دانشگاه شيراز  اي مهندسي هسته
راكتور 2 - روزانه 4417  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   اي مهندسي هسته

»اي مهندسي هسته«التحصيلي  عنوان مدرك فارغ راكتور 1 - روزانه 4418  تهران -صنعتي شريف دانشگاه   اي مهندسي هسته
چرخه سوخت 2 - روزانه 4419  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   اي مهندسي هسته

»اي مهندسي هسته«التحصيلي  عنوان مدرك فارغ چرخه سوخت 1 - روزانه 4420  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   اي مهندسي هسته
راكتور 1 - نوبت دوم 4421  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي   اي مهندسي هسته

راكتور 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4422  دانشگاه شيراز  اي مهندسي هسته
 پرتو پزشكيـ اي  مهندسي هسته - 2367

پرتو پزشكي 1 -   خارج به اعزام بورس 4423  دانشگاه شيراز  اي مهندسي هسته
پرتو پزشكي 3 - روزانه 4424  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   اي هستهمهندسي 
پرتو پزشكي 2 - روزانه 4425  دانشگاه شيراز  اي مهندسي هسته
پرتو پزشكي 2 - روزانه 4426  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   اي مهندسي هسته
پرتو پزشكي 1 - نوبت دوم 4427  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   اي مهندسي هسته

پرتو پزشكي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4428  دانشگاه شيراز  اي مهندسي هسته
 گداختـ اي  مهندسي هسته - 2369

گداخت 1 -   روزانه 4429  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   اي مهندسي هسته
گداخت 1 - نوبت دوم 4430  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   اي مهندسي هسته

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  66 صفحه فصل دوم  
 

  گداختـ اي  مهندسي هسته - 2369  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

گداخت 1 - پرديس خودگردان 4431  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   اي مهندسي هسته
 تكنولوژي نساجيـ مهندسي نساجي  - 2370

پذيرش با عنوان مهندسي نساجي گرايش 
خارج به اعزام بورس 4432  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 1 -  تكنولوژي صنعتي

هاي  ي صنعتي گرايش پذيرش با عنوان تكنولو
خارج به اعزام بورس 4433  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نساجيمهندسي  تكنولوژي نساجي 1 - پوشاك و منسوجات صنعتي

خارج به اعزام بورس 4434  دانشگاه يزد  مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 1 -
روزانه 4435  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 4 -
روزانه 4436  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 8 -
روزانه 4437  دانشگاه يزد  مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 5 -
نوبت دوم 4438  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 2 -
نوبت دوم 4439  دانشگاه يزد  مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 5 -
پرديس خودگردان 4440  دانشگاه يزد  مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 2 -

 شيمي نساجي و علوم اليافـ مهندسي نساجي  -  2371
پذيرش با عنوان شيمي نساجي و علوم الياف 

خارج به اعزام بورس 4441  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 1 -  هاي پوشاك و منسوجات صنعتي گرايش
روزانه 4442  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي نساجي اليافشيمي نساجي و علوم  4 -
روزانه 4443  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 7 -
روزانه 4444  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 6 -
نوبت دوم 4445  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 2 -

 هاي انرژي مهندسي سيستم - 2372
پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك گرايش 

خارج به اعزام بورس 4446  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي انرژي مهندسي سيستم  1 -  هاي انرژي سيستم
هاي انرژي مهندسي سيستم مدل سازي انرژي 1 - خارج به اعزام بورس 4447  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  هاي انرژي مهندسي سيستم  4 - 
 روزانه 4448  تهران

هاي انرژي مهندسي سيستم 2 - روزانه 4449  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
انرژيهاي  مهندسي سيستم مدل سازي انرژي 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين روزانه 4450  دانشگاه تهران

فناوري انرژي 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون هاي انرژي مهندسي سيستم روزانه 4451  دانشگاه تهران
هاي انرژي مهندسي سيستم انرژي و محيط زيست 3 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران روزانه 4452  دانشگاه تهران

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  هاي انرژي مهندسي سيستم  1 - 
 نوبت دوم 4453  تهران

هاي انرژي مهندسي سيستم انرژي و محيط زيست 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران نوبت دوم 4454  دانشگاه تهران
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  هاي انرژي مهندسي سيستم انرژي و محيط زيست 7 - 

پرديس خودگردان 4455  )خودگردان 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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  67 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
 يكشاورزي و منابع طبيعهاي 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
آلودگي پذيرش با عنوان محيط زيست گرايش 

خارج به اعزام بورس 4457  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   محيط زيست هاي محيط زيست آلودگي 1 -  خاك
خارج به اعزام بورس 4458  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   محيط زيست هاي محيط زيست آلودگي 1 - پذيرش با عنوان محيط زيست گرايش پسماند

روزانه 4459  دانشگاه بيرجند  زيستمحيط  هاي محيط زيست آلودگي 4 -

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   محيط زيست هاي محيط زيست آلودگي 5 - 
 روزانه 4460  )شهرستان نور

روزانه 4461  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   محيط زيست هاي محيط زيست آلودگي 4 -
روزانه 4462  اصفهاندانشگاه صنعتي   محيط زيست هاي محيط زيست آلودگي 1 -
روزانه 4463  دانشگاه مالير  محيط زيست هاي محيط زيست آلودگي 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   محيط زيست تنوع زيستي 2 - 
 روزانه 4464  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

تنوع زيستي 2 - روزانه 4465  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   محيط زيست
زيستيتنوع  1 - روزانه 4466  دانشگاه صنعتي اصفهان  محيط زيست

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   محيط زيست آمايش محيط زيست 2 - 
 روزانه 4467  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

روزانه 4468  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   محيط زيست آمايش محيط زيست 2 -
روزانه 4469  دانشگاه صنعتي اصفهان  محيط زيست آمايش محيط زيست 1 -

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   محيط زيست آمايش محيط زيست 3 - 
 روزانه 4470  گرگان

روزانه 4471  دانشگاه مالير  محيط زيست آمايش محيط زيست 2 -
نوبت دوم 4472  دانشگاه بيرجند  محيط زيست هاي محيط زيست آلودگي 2 -
نوبت دوم 4473  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   محيط زيست هاي محيط زيست آلودگي 1 -
تنوع زيستي 1 - نوبت دوم 4474  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   محيط زيست
نوبت دوم 4475  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   محيط زيست آمايش محيط زيست 1 -

كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه علوم   محيط زيست آمايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 4476  گرگان

 مهندسي مكانيك بيوسيستم - 2404

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك بيوسيستم  4 -  
 روزانه 4477  )ابوريحان ورامين

روزانه 4478  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 3 -
روزانه 4479  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي ماشينطراحي  1 -

  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 3 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4480

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 2 - 
 روزانه 4481  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

روزانه 4482  دانشگاه شهركرد  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 3 -
روزانه 4483  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 2 -
روزانه 4484  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي ماشينطراحي  2 -
روزانه 4485  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 4 -
روزانه 4486  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 2 -

روزانه 4487  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 2 - محورپژوهش 

  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي تجديدپذير انرژي 3 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4488

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي مكانيك بيوسيستم تجديدپذيرهاي  انرژي 2 - 
 روزانه 4489  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

روزانه 4490  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي تجديدپذير انرژي 3 -
روزانه 4491  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي تجديدپذير انرژي 2 -
روزانه 4492  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري 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 4493

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت 2 - 
 روزانه 4494  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

روزانه 4495  دانشگاه شهركرد  مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 3 -
روزانه 4496  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 2 -
روزانه 4497  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك بيوسيستم  3 - 
 نوبت دوم 4498  )ابوريحان ورامين

دومنوبت  4499  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 1 -
نوبت دوم 4500  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 1 -

  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 1 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 نوبت دوم 4501

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 1 - 
 نوبت دوم 4502  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

نوبت دوم 4503  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 2 -

  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي تجديدپذير انرژي 1 - 
محل تحصيل (مدرس دانشگاه تربيت 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 نوبت دوم 4504

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي تجديدپذير انرژي 1 - 
 نوبت دوم 4505  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

نوبت دوم 4506  مشهد دانشگاه فردوسي  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي تجديدپذير انرژي 2 -
نوبت دوم 4507  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي تجديدپذير انرژي 2 -
نوبت دوم 4508  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  68 صفحه فصل دوم  
 

 مهندسي مكانيك بيوسيستم - 2404  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

  مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت 1 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 نوبت دوم 4509

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت 1 - 
 نوبت دوم 4510  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

نوبت دوم 4511  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 2 -
پرديس خودگردان 4512  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 4513  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مكانيزاسيون كشاورزي - 2405

پرديس محل تحصيل (دانشگاه تهران  مكانيزاسيون كشاورزي  2 -  
 روزانه 4514  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  مكانيزاسيون كشاورزي  3 - 
 روزانه 4515  مالثاني اهواز -رامين 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مكانيزاسيون كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم 4516  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 مهندسي باغبانيعلوم و  - 2406
پذيرش با عنوان علوم باغباني گرايش گياهان 

فيزيولوژي توليد و پس از  1 -  دارويي
خارج به اعزام بورس 4517  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

پذيرش با عنوان سيستماتيك گياه شناسي گياهان 
بيوتكنولوژي گياهان اصالح و  1 - تحت كشت

خارج به اعزام بورس 4518  دانشگاه تهران  علوم و مهندسي باغباني باغباني

فيزيولوژي توليد و پس از  6 - 
 روزانه 4519  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

فيزيولوژي توليد و پس از  5 - 
 روزانه 4520  دانشگاه تبريز  و مهندسي باغباني علوم برداشت گياهان باغباني

فيزيولوژي توليد و پس از  3 - 
  علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

  )كرج
 روزانه 4521

فيزيولوژي توليد و پس از  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

 روزانه 4522  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

فيزيولوژي توليد و پس از  2 - 
 روزانه 4523  دانشگاه زنجان  علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

فيزيولوژي توليد و پس از  3 - 
 روزانه 4524  دانشگاه شهركرد  مهندسي باغبانيعلوم و  برداشت گياهان باغباني

فيزيولوژي توليد و پس از  5 - 
 روزانه 4525  دانشگاه شيراز  علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

فيزيولوژي توليد و پس از  4 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

 روزانه 4526  گرگان

فيزيولوژي توليد و پس از  5 - 
 روزانه 4527  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

فيزيولوژي توليد و پس از  3 - 
 روزانه 4528  رشت -دانشگاه گيالن   علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

فيزيولوژي توليد و پس از  3 - 
 روزانه 4529  آباد خرم - دانشگاه لرستان   علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

فيزيولوژي توليد و پس از  3 - 
 روزانه 4530  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

فيزيولوژي توليد و پس از  3 - 
 روزانه 4531  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   مهندسي باغباني علوم و برداشت گياهان باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان  3 - 
 روزانه 4532  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي باغباني باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان  3 - 
  علوم و مهندسي باغباني باغباني

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
واقع در اتوبان تهران دانشكده كشاورزي 

  )كرج
 روزانه 4533

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان  7 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي باغباني باغباني

 روزانه 4534  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان  2 - 
 روزانه 4535  دانشگاه زنجان  علوم و مهندسي باغباني باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان  5 - 
 روزانه 4536  دانشگاه شيراز  علوم و مهندسي باغباني باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان  2 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي باغباني باغباني

 روزانه 4537  گرگان

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان  3 - 
 روزانه 4538  رشت -دانشگاه گيالن   علوم و مهندسي باغباني باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان  3 - 
 روزانه 4539  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   علوم و مهندسي باغباني باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان  2 - 
 روزانه 4540  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي باغباني باغباني

فيزيولوژي توليد و پس از  2 - 
 نوبت دوم 4541  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

فيزيولوژي توليد و پس از  3 - 
 نوبت دوم 4542  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

فيزيولوژي توليد و پس از  1 - 
  علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

  )كرج
 نوبت دوم 4543

فيزيولوژي توليد و پس از  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

 نوبت دوم 4544  )كرج كشاورزي و منابع طبيعي

فيزيولوژي توليد و پس از  3 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

 نوبت دوم 4545  گرگان

فيزيولوژي توليد و پس از  2 - 
 نوبت دوم 4546  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

فيزيولوژي توليد و پس از  3 - 
 نوبت دوم 4547  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  69 صفحه فصل دوم  
 

 علوم و مهندسي باغباني - 2406  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

فيزيولوژي توليد و پس از  2 - 
 نوبت دوم 4548  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان  2 - 
 نوبت دوم 4549  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي باغباني باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان  2 - 
  علوم و مهندسي باغباني باغباني

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

  )كرج
 نوبت دوم 4550

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي باغباني باغباني

 نوبت دوم 4551  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان  1 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي باغباني باغباني

 نوبت دوم 4552  گرگان

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان  3 - 
 نوبت دوم 4553  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   علوم و مهندسي باغباني باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان  1 - 
 نوبت دوم 4554  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي باغباني باغباني

فيزيولوژي توليد و پس از  1 - 
پرديس خودگردان 4555  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي باغباني برداشت گياهان باغباني

فيزيولوژي توليد و پس از  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 4556  رشت -دانشگاه گيالن   علوم و مهندسي باغباني گياهان باغبانيبرداشت 

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 4557  رشت -دانشگاه گيالن   علوم و مهندسي باغباني باغباني

 علوم و مهندسي صنايع غذايي - 2412
غذايي صنايع 2 -   روزانه 4558  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي صنايع غذايي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي صنايع غذايي صنايع غذايي 3 - 
 روزانه 4559  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

صنايع غذايي 3 - روزانه 4560  دانشگاه صنعتي اصفهان  علوم و مهندسي صنايع غذايي

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي صنايع غذايي صنايع غذايي 3 - 
 روزانه 4561  گرگان

صنايع غذايي 3 - روزانه 4562  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي صنايع غذايي
صنايع غذايي 2 - پژوهش محور روزانه 4563  مشهد -پژوهشكده علوم و صنايع غذايي   علوم و مهندسي صنايع غذايي

روزانه 4564  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 2 - 
 روزانه 4565  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 2 - 
 روزانه 4566  گرگان

روزانه 4567  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 3 -
روزانه 4568  مشهد -پژوهشكده علوم و صنايع غذايي   علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 2 - پژوهش محور

روزانه 4569  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي صنايع غذايي غذايي فناوري مواد 3 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي صنايع غذايي فنّاوري مواد غذايي 2 - 
 روزانه 4570  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

روزانه 4571  دانشگاه شيراز  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 4 -
روزانه 4572  دانشگاه صنعتي اصفهان  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 5 -

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي صنايع غذايي فنّاوري مواد غذايي 3 - 
 روزانه 4573  ساري

علوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه   علوم و مهندسي صنايع غذايي فنّاوري مواد غذايي 2 - 
 روزانه 4574  گرگان

روزانه 4575  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 3 -
روزانه 4576  مشهد -پژوهشكده علوم و صنايع غذايي   علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 2 - پژوهش محور

روزانه 4577  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي صنايع غذايي مواد غذاييزيست فناوري  2 -

  علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فنّاوري مواد غذايي 3 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4578

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   غذاييعلوم و مهندسي صنايع  زيست فنّاوري مواد غذايي 2 - 
 روزانه 4579  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

روزانه 4580  دانشگاه شيراز  علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فناوري مواد غذايي 2 -

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فنّاوري مواد غذايي 2 - 
 روزانه 4581  گرگان

روزانه 4582  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فناوري مواد غذايي 3 -
روزانه 4583  مشهد -پژوهشكده علوم و صنايع غذايي   علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فناوري مواد غذايي 2 - پژوهش محور

صنايع غذايي 1 - نوبت دوم 4584  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي صنايع غذايي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي صنايع غذايي صنايع غذايي 3 - 
 نوبت دوم 4585  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي صنايع غذايي صنايع غذايي 2 - 
 نوبت دوم 4586  گرگان

غذايي صنايع 2 - نوبت دوم 4587  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي صنايع غذايي
نوبت دوم 4588  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 1 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 1 - 
 نوبت دوم 4589  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 1 - 
 نوبت دوم 4590  گرگان

نوبت دوم 4591  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 2 -
نوبت دوم 4592  اروميهدانشگاه   علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 1 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي صنايع غذايي فنّاوري مواد غذايي 1 - 
 نوبت دوم 4593  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي صنايع غذايي فنّاوري مواد غذايي 1 - 
 نوبت دوم 4594  گرگان

نوبت دوم 4595  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 3 -
نوبت دوم 4596  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فناوري مواد غذايي 1 -

  علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فنّاوري مواد غذايي 2 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 نوبت دوم 4597

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  70 صفحه فصل دوم  
 

 صنايع غذاييعلوم و مهندسي  - 2412  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   صنايع غذاييعلوم و مهندسي  زيست فنّاوري مواد غذايي 2 - 
 نوبت دوم 4598  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فنّاوري مواد غذايي 1 - 
 نوبت دوم 4599  گرگان

نوبت دوم 4600  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فناوري مواد غذايي 2 -
پرديس خودگردان 4601  دانشگاه شيراز  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي صنايع غذايي فنّاوري مواد غذايي 3 - 
خودگردانپرديس  4602  ساري

 مهندسي اقتصاد كشاورزي - 2416

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 3 -  
 روزانه 4603  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

روزانه 4604  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 2 -
روزانه 4605  دانشگاه شيراز  مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 2 -
روزانه 4606  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 3 -

اقتصاد توليد و مديريت  2 - 
 روزانه 4607  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي اقتصاد كشاورزي واحدهاي كشاورزي

اقتصاد توليد و مديريت  1 - 
 روزانه 4608  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي اقتصاد كشاورزي واحدهاي كشاورزي

اقتصاد توليد و مديريت  2 - 
 روزانه 4609  دانشگاه شيراز  مهندسي اقتصاد كشاورزي واحدهاي كشاورزي

اقتصاد توليد و مديريت  1 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   مهندسي اقتصاد كشاورزي كشاورزيواحدهاي 

 روزانه 4610  ساري

بازاريابي محصوالت كشاورزي 3 -    مهندسي اقتصاد كشاورزي
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4611

بازاريابي محصوالت كشاورزي 1 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   مهندسي اقتصاد كشاورزي
 روزانه 4612  ساري

بازاريابي محصوالت كشاورزي 3 - روزانه 4613  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي اقتصاد كشاورزي

اقتصاد منابع طبيعي و محيط  2 - 
 روزانه 4614  دانشگاه تبريز  مهندسي اقتصاد كشاورزي زيست

اقتصاد منابع طبيعي و محيط  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي اقتصاد كشاورزي زيست

 روزانه 4615  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

اقتصاد منابع طبيعي و محيط  4 - 
 روزانه 4616  دانشگاه زابل  مهندسي اقتصاد كشاورزي زيست

اقتصاد منابع طبيعي و محيط  1 - 
 روزانه 4617  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   اقتصاد كشاورزيمهندسي  زيست

اقتصاد منابع طبيعي و محيط  2 - 
 روزانه 4618  دانشگاه شيراز  مهندسي اقتصاد كشاورزي زيست

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 1 - 
دوم نوبت 4619  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج  

نوبت دوم 4620  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 2 -
بازاريابي محصوالت كشاورزي 2 - نوبت دوم 4621  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي اقتصاد كشاورزي

اقتصاد منابع طبيعي و محيط  1 - 
 نوبت دوم 4622  دانشگاه تبريز  مهندسي اقتصاد كشاورزي زيست

اقتصاد منابع طبيعي و محيط  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   مهندسي اقتصاد كشاورزي زيست

 نوبت دوم 4623  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

اقتصاد منابع طبيعي و محيط  1 - 
 نوبت دوم 4624  دانشگاه زابل  مهندسي اقتصاد كشاورزي زيست

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 2 - 
 پيام نور 4625  تحصيالت تكميلي تهران

پرديس خودگردان 4626  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 1 -

اقتصاد توليد و مديريت  1 - 
پرديس خودگردان 4627  كرمان - شهيد باهنر  دانشگاه  مهندسي اقتصاد كشاورزي واحدهاي كشاورزي

اقتصاد توليد و مديريت  1 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   مهندسي اقتصاد كشاورزي واحدهاي كشاورزي

پرديس خودگردان 4628  ساري

بازاريابي محصوالت كشاورزي 1 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   مهندسي اقتصاد كشاورزي
پرديس خودگردان 4629  ساري

بازاريابي محصوالت كشاورزي 1 - پرديس خودگردان 4630  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي اقتصاد كشاورزي
اقتصاد منابع طبيعي و محيط  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 4631  دانشگاه زابل  مهندسي اقتصاد كشاورزي زيست

منابع طبيعي و محيط اقتصاد  1 - 
پرديس خودگردان 4632  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي اقتصاد كشاورزي زيست

 هاي چندسازه چوب فرآورده – 2418

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس  هاي چندسازه چوب فرآورده  3 -  
 روزانه 4633  )شهرستان نور

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  هاي چندسازه چوب فرآورده  3 - 
 روزانه 4634  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  هاي چندسازه چوب فرآورده  3 - 
 روزانه 4635  گرگان

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  هاي چندسازه چوب فرآورده  1 - 
 نوبت دوم 4636  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  هاي چندسازه چوب فرآورده  2 - 
 نوبت دوم 4637  گرگان

 صنايع خمير و كاغذ - 2419

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  صنايع خمير و كاغذ  3 -  
 روزانه 4638  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع  صنايع خمير و كاغذ  3 - 
 روزانه 4639  ساري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  صنايع خمير و كاغذ  3 - 
 روزانه 4640  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  71 صفحه فصل دوم  
 

 صنايع خمير و كاغذ - 2419  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  صنايع خمير و كاغذ  1 - 
 نوبت دوم 4641  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  صنايع خمير و كاغذ  1 - 
 نوبت دوم 4642  گرگان

 مديريت حاصلخيزي و زيست فنّاوري خاك - 2420

  - 3  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 روزانه 4643  دانشگاه اروميه فنّاوري خاك

 - 3  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 روزانه 4644  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فنّاوري خاك

 - 3  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 روزانه 4645  دانشگاه تبريز فنّاوري خاك

 - 3  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
كشاورزي واقع در اتوبان تهران دانشكده 

  )كرج
 روزانه 4646

 - 4  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4647  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 - 2  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 روزانه 4648  دانشگاه زنجان فنّاوري خاك

 - 3  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 روزانه 4649  دانشگاه شهركرد فنّاوري خاك

 - 3  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 روزانه 4650  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  فنّاوري خاك

 - 6  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 روزانه 4651  دانشگاه شيراز فنّاوري خاك

 - 4  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 روزانه 4652  دانشگاه صنعتي اصفهان فنّاوري خاك

 - 2  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4653  مالثاني اهواز -رامين 

 - 4  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4654  ساري

 - 3  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4655  گرگان

 - 3  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 روزانه 4656  دانشگاه فردوسي مشهد فنّاوري خاك

 - 2  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 روزانه 4657  آباد خرم - دانشگاه لرستان  فنّاوري خاك

 - 4  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 روزانه 4658  رفسنجان -) عج(ولي عصر دانشگاه فنّاوري خاك

 - 1  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 نوبت دوم 4659  دانشگاه اروميه فنّاوري خاك

 - 1  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 نوبت دوم 4660  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فنّاوري خاك

 - 2  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

دومنوبت  4661  دانشگاه تبريز فنّاوري خاك  

 - 1  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

  )كرج
 نوبت دوم 4662

 - 2  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4663  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 - 3  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 نوبت دوم 4664  دانشگاه صنعتي اصفهان فنّاوري خاك

 - 3  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 4665  گرگان

 - 2  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 نوبت دوم 4666  دانشگاه فردوسي مشهد فنّاوري خاك

 - 3  
حاصلخيزي و زيست  مديريت

پرديس خودگردان 4667  دانشگاه اروميه فنّاوري خاك

  1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت حاصلخيزي و زيست 

پرديس خودگردان 4668  آباد خرم - دانشگاه لرستان  فنّاوري خاك

 مديريت منابع خاك - 2421
مديريت منابع خاك 3 -   روزانه 4669  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

مديريت منابع خاك 2 - روزانه 4670  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت منابع خاك  4 - 
 روزانه 4671  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

مديريت منابع خاك 4 - روزانه 4672  دانشگاه زنجان
مديريت منابع خاك 7 - روزانه 4673  دانشگاه شهركرد
مديريت منابع خاك 1 - روزانه 4674  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
مديريت منابع خاك 3 - روزانه 4675  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
مديريت منابع خاك 4 - روزانه 4676  دانشگاه شيراز

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  مديريت منابع خاك  3 - 
 روزانه 4677  گرگان

مديريت منابع خاك 4 - روزانه 4678  رشت -دانشگاه گيالن 
مديريت منابع خاك 2 - روزانه 4679  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
مديريت منابع خاك 2 - روزانه 4680  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
مديريت منابع خاك 2 - نوبت دوم 4681  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مديريت منابع خاك 1 - نوبت دوم 4682  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت منابع خاك  2 - 
 نوبت دوم 4683  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  مديريت منابع خاك  2 - 
 نوبت دوم 4684  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  72 صفحه فصل دوم  
 

  علوم دامي - 2424
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

فيزيولوژي دام 2 -   روزانه 4685  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  فيزيولوژي دام  5 - 
 روزانه 4686  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

فيزيولوژي دام 3 - روزانه 4687  دانشگاه شيراز
فيزيولوژي دام 3 - روزانه 4688  دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  فيزيولوژي دام  3 - 
 روزانه 4689  مالثاني اهواز -رامين 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  فيزيولوژي دام  3 - 
 روزانه 4690  گرگان

تغذيه دام 5 - روزانه 4691  دانشگاه اروميه
تغذيه دام 4 - روزانه 4692  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
تغذيه دام 5 - روزانه 4693  دانشگاه بيرجند
تغذيه دام 3 - روزانه 4694  دانشگاه تبريز

 تغذيه دام  3 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

واقع در اتوبان تهران  دانشكده كشاورزي
  )كرج

 روزانه 4695

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  تغذيه دام  5 - 
 روزانه 4696  )ابوريحان ورامين

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  تغذيه دام  7 - 
 روزانه 4697  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

تغذيه دام 3 - روزانه 4698  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
تغذيه دام 3 - روزانه 4699  دانشگاه زابل
تغذيه دام 5 - روزانه 4700  دانشگاه زنجان
تغذيه دام 4 - روزانه 4701  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
تغذيه دام 5 - روزانه 4702  دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  تغذيه دام  3 - 
 روزانه 4703  مالثاني اهواز -رامين 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  تغذيه دام  3 - 
 روزانه 4704  ساري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  تغذيه دام  3 - 
 روزانه 4705  گرگان

تغذيه دام 5 - روزانه 4706  دانشگاه فردوسي مشهد
تغذيه دام 2 - روزانه 4707  سنندج -دانشگاه كردستان 
تغذيه دام 3 - روزانه 4708  رشت -دانشگاه گيالن 
تغذيه دام 4 - روزانه 4709  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
تغذيه دام 1 - روزانه 4710  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
اصالح نژاد دام 2 - روزانه 4711  دانشگاه تبريز

 اصالح نژاد دام  3 - 
محل تحصيل (تربيت مدرس دانشگاه 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4712

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  اصالح نژاد دام  5 - 
 روزانه 4713  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

اصالح نژاد دام 3 - روزانه 4714  دانشگاه زابل
اصالح نژاد دام 2 - روزانه 4715  دانشگاه زنجان
اصالح نژاد دام 3 - روزانه 4716  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
اصالح نژاد دام 3 - روزانه 4717  دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  اصالح نژاد دام  3 - 
 روزانه 4718  مالثاني اهواز -رامين 

و منابع طبيعي  دانشگاه علوم كشاورزي اصالح نژاد دام  3 - 
 روزانه 4719  ساري

اصالح نژاد دام 3 - روزانه 4720  دانشگاه فردوسي مشهد
اصالح نژاد دام 2 - روزانه 4721  سنندج -دانشگاه كردستان 
اصالح نژاد دام 3 - روزانه 4722  رشت -دانشگاه گيالن 

 علوم طيور  3 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

كشاورزي واقع در اتوبان تهران دانشكده 
  )كرج

 روزانه 4723

تغذيه طيور 2 - روزانه 4724  دانشگاه ايالم  علوم طيور
فيزيولوژي دام 1 - نوبت دوم 4725  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  فيزيولوژي دام  2 - 
 نوبت دوم 4726  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  فيزيولوژي دام  2 - 
 نوبت دوم 4727  گرگان

تغذيه دام 1 - نوبت دوم 4728  دانشگاه اروميه
تغذيه دام 1 - نوبت دوم 4729  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
تغذيه دام 2 - نوبت دوم 4730  دانشگاه بيرجند
تغذيه دام 1 - نوبت دوم 4731  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  تغذيه دام  4 - 
 نوبت دوم 4732  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  تغذيه دام  3 - 
 نوبت دوم 4733  گرگان

تغذيه دام 3 - نوبت دوم 4734  دانشگاه فردوسي مشهد
تغذيه دام 1 - نوبت دوم 4735  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق 
اصالح نژاد دام 1 - نوبت دوم 4736  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  اصالح نژاد دام  3 - 
 نوبت دوم 4737  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

اصالح نژاد دام 3 - نوبت دوم 4738  دانشگاه فردوسي مشهد
تغذيه طيور 1 - نوبت دوم 4739  دانشگاه ايالم  طيورعلوم 

تغذيه دام 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4740  دانشگاه اروميه
تغذيه دام 3 - پرديس خودگردان 4741  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

تغذيه دام 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  4742  دانشگاه زابل
تغذيه دام 2 - پرديس خودگردان 4743  دانشگاه زنجان
تغذيه دام 1 - پرديس خودگردان 4744  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  73 صفحه فصل دوم  
 

  علوم دامي - 2424  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

تغذيه دام 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4745  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  اصالح نژاد دام  3 - 
پرديس خودگردان 4746  ساري

اصالح نژاد دام 1 - پرديس خودگردان 4747  دانشگاه فردوسي مشهد
 آبياري و زهكشيـ علوم و مهندسي آب  - 2427

روزانه 4748  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 4 -  
روزانه 4749  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 1 -

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 1 - 
 روزانه 4750  قزوين

روزانه 4751  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 2 -

  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4752

محل تحصيل پرديس (تهران دانشگاه   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 5 - 
 روزانه 4753  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 4754  )ابوريحان ورامين

روزانه 4755  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 -
روزانه 4756  دانشگاه زابل  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 -
روزانه 4757  دانشگاه شهركرد  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 2 -
روزانه 4758  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 5 -
روزانه 4759  دانشگاه صنعتي اصفهان  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 -

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 4760  ساري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 4761  گرگان

روزانه 4762  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 -
نوبت دوم 4763  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 1 -
نوبت دوم 4764  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 1 -

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 1 - 
 نوبت دوم 4765  قزوين

نوبت دوم 4766  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 1 -

  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 1 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 نوبت دوم 4767

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 1 - 
 نوبت دوم 4768  )ابوريحان ورامين

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 4769  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

نوبت دوم 4770  دانشگاه زابل  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 1 -
نوبت دوم 4771  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 2 -

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 - 
 نوبت دوم 4772  گرگان

نوبت دوم 4773  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 2 -
پرديس خودگردان 4774  اروميه دانشگاه  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 4775  دانشگاه زابل  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 4776  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 1 -
 هاي آبي سازهـ علوم و مهندسي آب  -  2428

هاي آبي سازه 3 -   روزانه 4777  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي آب
هاي آبي سازه 3 - روزانه 4778  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي آب

  علوم و مهندسي آب هاي آبي سازه 3 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4779

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آب آبيهاي  سازه 5 - 
 روزانه 4780  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

هاي آبي سازه 3 - روزانه 4781  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   علوم و مهندسي آب
هاي آبي سازه 3 - روزانه 4782  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم و مهندسي آب

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آب آبيهاي  سازه 3 - 
 روزانه 4783  ساري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آب هاي آبي سازه 3 - 
 روزانه 4784  گرگان

هاي آبي سازه 3 - روزانه 4785  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي آب
هاي آبي سازه 3 - روزانه 4786  آباد خرم - دانشگاه لرستان   مهندسي آبعلوم و 
هاي آبي سازه 1 - نوبت دوم 4787  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي آب
هاي آبي سازه 1 - نوبت دوم 4788  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي آب

  علوم و مهندسي آب هاي آبي سازه 1 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

كشاورزي واقع در اتوبان تهران دانشكده 
  )كرج

 نوبت دوم 4789

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آب هاي آبي سازه 4 - 
 نوبت دوم 4790  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

هاي آبي سازه 2 - نوبت دوم 4791  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم و مهندسي آب

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   و مهندسي آب علوم هاي آبي سازه 2 - 
 نوبت دوم 4792  گرگان

هاي آبي سازه 2 - نوبت دوم 4793  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي آب
هاي آبي سازه 3 - پرديس خودگردان 4794  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   علوم و مهندسي آب
هاي آبي سازه 1 - پرديس خودگردان 4795  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي آب

 منابع آبـ علوم و مهندسي آب  -  2429
منابع آب 4 -   روزانه 4796  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي آب

منابع آب 3 - روزانه 4797  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي 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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  74 صفحه فصل دوم  
 

  منابع آبـ علوم و مهندسي آب  - 2429  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

منابع آب 5 - روزانه 4798  دانشگاه بيرجند  علوم و مهندسي آب
منابع آب 4 - روزانه 4799  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي آب

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آب منابع آب 5 - 
 روزانه 4800  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آب منابع آب 4 - 
 روزانه 4801  )ابوريحان ورامين

منابع آب 2 - روزانه 4802  دانشگاه شهركرد  علوم و مهندسي آب
منابع آب 3 - روزانه 4803  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم و مهندسي آب

مديريت و برنامه ريزي منابع  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آب آب

 روزانه 4804  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
منابع آب 1 - نوبت دوم 4805  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي آب
منابع آب 3 - نوبت دوم 4806  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي آب
منابع آب 3 - نوبت دوم 4807  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي آب

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آب منابع آب 1 - 
 نوبت دوم 4808  )ابوريحان ورامين

پرديس محل تحصيل (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آب منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 4809  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

منابع آب 1 - نوبت دوم 4810  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم و مهندسي آب

مديريت و برنامه ريزي منابع  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آب آب

 نوبت دوم 4811  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 هوا شناسي كشاورزيـ علوم و مهندسي آب  - 2430
روزانه 4812  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي آب هواشناسي كشاورزي 2 -  

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آب هواشناسي كشاورزي 4 - 
 روزانه 4813  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

روزانه 4814  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي آب هواشناسي كشاورزي 3 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آب هواشناسي كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم 4815  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

نوبت دوم 4816  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي آب هواشناسي كشاورزي 2 -
 نژادي گياهيژنتيك و به  - 2431

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  ژنتيك و به نژادي گياهي  1 -  
 روزانه 4817  قزوين

ژنتيك و به نژادي گياهي 2 - روزانه 4818  دانشگاه تبريز

 ژنتيك و به نژادي گياهي  4 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4819

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  ژنتيك و به نژادي گياهي  6 - 
 روزانه 4820  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  ژنتيك و به نژادي گياهي  3 - 
 روزانه 4821  )ابوريحان ورامين

ژنتيك و به نژادي گياهي 5 - روزانه 4822  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
ژنتيك و به نژادي گياهي 2 - روزانه 4823  دانشگاه زابل
ژنتيك و به نژادي گياهي 2 - روزانه 4824  دانشگاه زنجان
ژنتيك و به نژادي گياهي 2 - روزانه 4825  دانشگاه شهركرد
ژنتيك و به نژادي گياهي 2 - روزانه 4826  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
ژنتيك و به نژادي گياهي 5 - روزانه 4827  دانشگاه شيراز
ژنتيك و به نژادي گياهي 5 - روزانه 4828  دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  ژنتيك و به نژادي گياهي  3 - 
 روزانه 4829  ساري

طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع  ژنتيك و به نژادي گياهي  3 - 
 روزانه 4830  گرگان

ژنتيك و به نژادي گياهي 2 - روزانه 4831  رشت -دانشگاه گيالن 
ژنتيك و به نژادي گياهي 2 - روزانه 4832  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
ژنتيك و به نژادي گياهي 3 - روزانه 4833  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  ژنتيك و به نژادي گياهي  1 - 
 نوبت دوم 4834  قزوين

ژنتيك و به نژادي گياهي 1 - نوبت دوم 4835  دانشگاه تبريز

 ژنتيك و به نژادي گياهي  1 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 نوبت دوم 4836

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  گياهيژنتيك و به نژادي   4 - 
 نوبت دوم 4837  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  ژنتيك و به نژادي گياهي  2 - 
 نوبت دوم 4838  )ابوريحان ورامين

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  ژنتيك و به نژادي گياهي  2 - 
 نوبت دوم 4839  گرگان

ژنتيك و به نژادي گياهي 3 - نوبت دوم 4840  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
ژنتيك و به نژادي گياهي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4841  دانشگاه زابل

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  ژنتيك و به نژادي گياهي  3 - 
خودگردانپرديس  4842  ساري

 زراعت - 2432
زراعت 1 -  پذيرش با عنوان مهندسي متابوليك خارج به اعزام بورس 4843  دانشگاه تهران

زراعت 8 - روزانه 4844  دانشگاه اروميه
زراعت 3 - روزانه 4845  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
زراعت 5 - روزانه 4846  دانشگاه بيرجند
زراعت 5 - روزانه 4847  تبريزدانشگاه 

 زراعت  4 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4848

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زراعت  5 - 
 روزانه 4849  )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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  75 صفحه فصل دوم  
 

  زراعت - 2432  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  زراعت  3 - 
 روزانه 4850  )ابوريحان ورامين

زراعت 5 - روزانه 4851  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
زراعت 2 - روزانه 4852  دانشگاه زابل
زراعت 5 - روزانه 4853  دانشگاه زنجان

زراعت 3 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 4854  تهران - دانشگاه شاهد 
زراعت 2 - روزانه 4855  دانشگاه شهركرد
زراعت 1 - روزانه 4856  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
زراعت 3 - روزانه 4857  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
زراعت 5 - روزانه 4858  دانشگاه شيراز
زراعت 5 - روزانه 4859  دانشگاه صنعتي اصفهان
زراعت 5 - روزانه 4860  دانشگاه صنعتي شاهرود

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  زراعت  3 - 
 روزانه 4861  مالثاني اهواز -رامين 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  زراعت  3 - 
 روزانه 4862  ساري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  زراعت  7 - 
 روزانه 4863  گرگان

زراعت 3 - روزانه 4864  دانشگاه فردوسي مشهد
زراعت 3 - روزانه 4865  سنندج -دانشگاه كردستان 
زراعت 5 - روزانه 4866  دانشگاه گنبد
زراعت 5 - روزانه 4867  رشت -دانشگاه گيالن 
زراعت 4 - روزانه 4868  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
زراعت 3 - روزانه 4869  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
زراعت 3 - روزانه 4870  دانشگاه مراغه
زراعت 2 - روزانه 4871  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
زراعت 4 - روزانه 4872  دانشگاه ياسوج
تكنولوژي بذرعلوم و  1 - روزانه 4873  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
زراعت 1 - نوبت دوم 4874  دانشگاه اروميه
زراعت 1 - نوبت دوم 4875  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
زراعت 2 - نوبت دوم 4876  دانشگاه بيرجند
زراعت 4 - نوبت دوم 4877  دانشگاه تبريز

 زراعت  1 - 
محل تحصيل (تربيت مدرس دانشگاه 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 نوبت دوم 4878

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زراعت  3 - 
 نوبت دوم 4879  )ابوريحان ورامين

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زراعت  3 - 
 نوبت دوم 4880  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

زراعت 1 - نوبت دوم 4881  دانشگاه زابل
زراعت 3 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 4882  تهران - دانشگاه شاهد 

زراعت 1 - نوبت دوم 4883  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
زراعت 5 - نوبت دوم 4884  دانشگاه صنعتي شاهرود

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  زراعت  3 - 
 نوبت دوم 4885  گرگان

زراعت 2 - نوبت دوم 4886  دانشگاه فردوسي مشهد
زراعت 3 - نوبت دوم 4887  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
زراعت 1 - نوبت دوم 4888  دانشگاه ياسوج
علوم و تكنولوژي بذر 1 - نوبت دوم 4889  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

زراعت 2 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  پرديس خودگردان 4890  دانشگاه زابل
زراعت 1 - پرديس خودگردان 4891  دانشگاه فردوسي مشهد

زراعت 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4892  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
 هاي هرز علوم علف - 2434

هاي هرز علوم علف 1 -   روزانه 4893  همدان -بوعلي سينا دانشگاه 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  هاي هرز علوم علف  3 - 
 روزانه 4894  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

هاي هرز علوم علف 3 - روزانه 4895  دانشگاه فردوسي مشهد
هاي هرز علوم علف 2 - روزانه 4896  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
هاي هرز علوم علف 1 - نوبت دوم 4897  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  هاي هرز علوم علف  1 - 
 نوبت دوم 4898  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

هاي هرز علوم علف 2 - نوبت دوم 4899  دانشگاه فردوسي مشهد
هاي هرز علوم علف 2 - نوبت دوم 4900  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي

 بيوتكنولوژي كشاورزي - 2435
بيوتكنولوژي كشاورزي 1 -   خارج به اعزام بورس 5454  تربيت مدرسدانشگاه 

پذيرش با عنوان بيوتكنولوژي كشاورزي گرايش 
خارج به اعزام بورس 4901  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بيوتكنولوژي كشاورزي  1 -  ميكروبي

بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - روزانه 4902  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  بيوتكنولوژي كشاورزي  1 - 
 روزانه 4903  قزوين

بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - روزانه 4904  دانشگاه تبريز
دانشكده محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس  بيوتكنولوژي كشاورزي  3 - 

 روزانه 4905  )كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  بيوتكنولوژي كشاورزي  3 - 
 روزانه 4906  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - روزانه 4907  دانشگاه زابل
بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - روزانه 4908  دانشگاه زنجان
بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - روزانه 4909  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - روزانه 4910  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - روزانه 4911  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  76 صفحه فصل دوم  
 

  بيوتكنولوژي كشاورزي - 2435  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - روزانه 4912  دانشگاه فردوسي مشهد
بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - روزانه 4913  سنندج -دانشگاه كردستان 
بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - روزانه 4914  رشت -دانشگاه گيالن 
بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - روزانه 4915  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - روزانه 4916  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 -پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران  بيوتكنولوژي كشاورزي  7 - پژوهش محور
 روزانه 4917  كرج

تحصيل پژوهشكده محل  -پژوهش محور 
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست  بيوتكنولوژي كشاورزي  7 - بيوتكنولوژي گياهي

 روزانه 4918  فنّاوري
بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - نوبت دوم 4919  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  بيوتكنولوژي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم 4920  قزوين

بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - نوبت دوم 4921  دانشگاه تبريز

 بيوتكنولوژي كشاورزي  1 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 نوبت دوم 4922

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  بيوتكنولوژي كشاورزي  1 - 
 نوبت دوم 4923  )كرج كشاورزي و منابع طبيعي

بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - نوبت دوم 4924  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - نوبت دوم 4925  دانشگاه فردوسي مشهد
بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - نوبت دوم 4926  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4927  رشت -دانشگاه گيالن 
بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4928  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

 بوم شناسي زراعي - 2436

  - 2  
 بوم شناسي زراعي

 روزانه 4929  دانشگاه زابل )اگرواكولوژي(

 - 5  
 بوم شناسي زراعي

 روزانه 4930  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  )اگرواكولوژي(

 - 3  
 بوم شناسي زراعي

 روزانه 4931  دانشگاه فردوسي مشهد )اگرواكولوژي(

 - 2  
 بوم شناسي زراعي

 نوبت دوم 4932  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  )اگرواكولوژي(

 - 2  
 بوم شناسي زراعي

 نوبت دوم 4933  دانشگاه فردوسي مشهد )اگرواكولوژي(

  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 بوم شناسي زراعي

پرديس خودگردان 4934  دانشگاه زابل )اگرواكولوژي(

 - 1  
 بوم شناسي زراعي

پرديس خودگردان 4935  دانشگاه فردوسي مشهد )اگرواكولوژي(

 ترويج و آموزش كشاورزي - 2437

 و آموزش كشاورزيترويج   4 -  
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4936

ترويج و آموزش كشاورزي 5 - روزانه 4937  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
ترويج و آموزش كشاورزي 3 - روزانه 4938  دانشگاه زنجان

علوم كشاورزي و منابع طبيعي  دانشگاه ترويج و آموزش كشاورزي  5 - 
 روزانه 4939  مالثاني اهواز -رامين 

آموزش كشاورزي پايدار و  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   ترويج و آموزش كشاورزي محيط زيست

 روزانه 4940  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

ترويج كشاورزي پايدار و منابع  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   ترويج و آموزش كشاورزي طبيعي

 روزانه 4941  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

ترويج كشاورزي پايدار و منابع  4 - 
 روزانه 4942  دانشگاه شيراز  ترويج و آموزش كشاورزي طبيعي

 ترويج و آموزش كشاورزي  1 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 نوبت دوم 4943

آموزش كشاورزي پايدار و  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   ترويج و آموزش كشاورزي محيط زيست

 نوبت دوم 4944  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

ترويج كشاورزي پايدار و منابع  1 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   ترويج و آموزش كشاورزي طبيعي

 نوبت دوم 4945  )منابع طبيعي كرجكشاورزي و 

 توسعه كشاورزي - 2438
توسعه كشاورزي 3 -   روزانه 4946  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  توسعه كشاورزي  4 - 
 روزانه 4947  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

توسعه كشاورزي 2 - روزانه 4948  دانشگاه زنجان
توسعه كشاورزي 2 - روزانه 4949  دانشگاه ياسوج
توسعه كشاورزي 2 - نوبت دوم 4950  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  توسعه كشاورزي  3 - 
 نوبت دوم 4951  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

توسعه كشاورزي 1 - نوبت دوم 4952  دانشگاه ياسوج
 حشره شناسي كشاورزي - 2439

حشره شناسي كشاورزي 6 -   روزانه 4953  دانشگاه اروميه
حشره شناسي كشاورزي 4 - روزانه 4954  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
حشره شناسي كشاورزي 5 - روزانه 4955  دانشگاه تبريز

 حشره شناسي كشاورزي  5 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

كشاورزي واقع در اتوبان تهران دانشكده 
  )كرج

 روزانه 4956

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حشره شناسي كشاورزي  7 - 
 روزانه 4957  )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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  77 صفحه فصل دوم  
 

  حشره شناسي كشاورزي - 2439  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه محل   نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

حشره شناسي كشاورزي 3 - روزانه 4958  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
حشره شناسي كشاورزي 3 - روزانه 4959  دانشگاه زابل
حشره شناسي كشاورزي 3 - روزانه 4960  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
حشره شناسي كشاورزي 3 - روزانه 4961  مشهددانشگاه فردوسي 
حشره شناسي كشاورزي 5 - روزانه 4962  رشت -دانشگاه گيالن 
حشره شناسي كشاورزي 3 - روزانه 4963  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
حشره شناسي كشاورزي 4 - روزانه 4964  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
حشره شناسي كشاورزي 2 - روزانه 4965  دانشگاه مراغه
حشره شناسي كشاورزي 4 - روزانه 4966  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
حشره شناسي كشاورزي 1 - نوبت دوم 4967  دانشگاه اروميه
حشره شناسي كشاورزي 3 - نوبت دوم 4968  دانشگاه تبريز

 حشره شناسي كشاورزي  2 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

واقع در اتوبان تهران دانشكده كشاورزي 
  )كرج

 نوبت دوم 4969

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حشره شناسي كشاورزي  2 - 
 نوبت دوم 4970  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

حشره شناسي كشاورزي 1 - نوبت دوم 4971  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
حشره شناسي كشاورزي 2 - نوبت دوم 4972  دانشگاه فردوسي مشهد
حشره شناسي كشاورزي 4 - نوبت دوم 4973  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

حشره شناسي كشاورزي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4974  دانشگاه اروميه
حشره شناسي كشاورزي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4975  رشت -دانشگاه گيالن 

 بيماري شناسي گياهي - 2440
بيماري شناسي گياهي 5 -   روزانه 4976  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

بيماري شناسي گياهي 2 - روزانه 4977  دانشگاه تبريز

 بيماري شناسي گياهي  5 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 روزانه 4978

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  بيماري شناسي گياهي  4 - 
 روزانه 4979  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

بيماري شناسي گياهي 2 - روزانه 4980  دانشگاه زابل
بيماري شناسي گياهي 4 - روزانه 4981  دانشگاه زنجان
بيماري شناسي گياهي 2 - روزانه 4982  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
بيماري شناسي گياهي 2 - روزانه 4983  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
بيماري شناسي گياهي 5 - روزانه 4984  دانشگاه شيراز
بيماري شناسي گياهي 2 - روزانه 4985  دانشگاه صنعتي اصفهان

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي بيماري شناسي گياهي  3 - 
 روزانه 4986  ساري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  بيماري شناسي گياهي  2 - 
 روزانه 4987  گرگان

بيماري شناسي گياهي 7 - روزانه 4988  دانشگاه فردوسي مشهد
بيماري شناسي گياهي 3 - روزانه 4989  سنندج -دانشگاه كردستان 
بيماري شناسي گياهي 2 - روزانه 4990  رشت - دانشگاه گيالن
بيماري شناسي گياهي 3 - روزانه 4991  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
بيماري شناسي گياهي 4 - روزانه 4992  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
بيماري شناسي گياهي 2 - نوبت دوم 4993  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
بيماري شناسي گياهي 1 - نوبت دوم 4994  تبريزدانشگاه 

 بيماري شناسي گياهي  1 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
  )كرج

 نوبت دوم 4995

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  بيماري شناسي گياهي  2 - 
 نوبت دوم 4996  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

بيماري شناسي گياهي 1 - نوبت دوم 4997  دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  بيماري شناسي گياهي  1 - 
 نوبت دوم 4998  گرگان

بيماري شناسي گياهي 5 - نوبت دوم 4999  دانشگاه فردوسي مشهد
بيماري شناسي گياهي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5000  دانشگاه زابل

 مسائل اقتصادي جنگلداري وـ علوم جنگل  - 2441

اجتماعي  -مسائل اقتصادي 2 -  
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم جنگل جنگل

 روزانه 5001  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
جنگلداري 5 - روزانه 5002  دانشگاه اروميه  علوم جنگل
جنگلداري 2 - روزانه 5003  دانشگاه ايالم  علوم جنگل

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   علوم جنگل جنگلداري 2 - 
 روزانه 5004  )شهرستان نور

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم جنگل جنگلداري 2 - 
 روزانه 5005  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

جنگلداري 3 - روزانه 5006  دانشگاه شهركرد  علوم جنگل

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم جنگل جنگلداري 2 - 
 روزانه 5007  ساري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم جنگل جنگلداري 2 - 
 روزانه 5008  گرگان

جنگلداري 3 - روزانه 5009  آباد خرم - دانشگاه لرستان   علوم جنگل

محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن   علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 3 - 
 روزانه 5010 )دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا

اجتماعي  -مسائل اقتصادي 2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم جنگل جنگل

 نوبت دوم 5011  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
جنگلداري 1 - نوبت دوم 5012  دانشگاه اروميه  علوم جنگل
جنگلداري 2 - نوبت دوم 5013  دانشگاه ايالم  علوم جنگل

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   علوم جنگل جنگلداري 1 - 
 نوبت دوم 5014  )شهرستان نور

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم جنگل جنگلداري 1 - 
 نوبت دوم 5015  )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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  78 صفحه فصل دوم  
 

  مسائل اقتصادي جنگلداري وـ علوم جنگل  - 2441  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم جنگل جنگلداري 1 - 
 نوبت دوم 5016  گرگان

مديريت جنگل 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5017  رشت -دانشگاه گيالن   علوم و مهندسي جنگل
 مهندسي جنگلـ علوم جنگل  - 2442

مهندسي جنگل 1 -  پذيرش با عنوان مديريت و مدلسازي حنگل خارج به اعزام بورس 5018  دانشگاه تهران  علوم جنگل
جنگل مهندسي 1 - پذيرش با عنوان حمايت و آسيب شناسي حنگل خارج به اعزام بورس 5019  دانشگاه تهران  علوم جنگل

مهندسي جنگل 1 - پذيرش با عنوان ژنتيك حنگل خارج به اعزام بورس 5020  دانشگاه تهران  علوم جنگل

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم جنگل مهندسي جنگل 4 - 
 روزانه 5021  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم جنگل جنگلمهندسي  2 - 
 روزانه 5022  ساري

محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن   علوم و مهندسي جنگل عمران و بهره برداري جنگل 2 - 
 روزانه 5023 )دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا

پرديس محل تحصيل (دانشگاه تهران   علوم جنگل مهندسي جنگل 2 - 
 نوبت دوم 5024  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 جنگل شناسيـ علوم جنگل  - 2443

جنگل شناسي و اكولوژي  2 -  
 روزانه 5025  دانشگاه ايالم  علوم جنگل جنگل

جنگل شناسي و اكولوژي  5 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   علوم جنگل جنگل

 روزانه 5026  )شهرستان نور

شناسي و اكولوژي جنگل  4 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم جنگل جنگل

 روزانه 5027  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

جنگل شناسي و اكولوژي  3 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم جنگل جنگل

 روزانه 5028  گرگان

جنگل شناسي و اكولوژي  3 - 
 روزانه 5029  آباد خرم - دانشگاه لرستان   علوم جنگل جنگل

محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن   علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل 3 - 
 روزانه 5030 )دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا

جنگل شناسي و اكولوژي  1 - 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   علوم جنگل جنگل

 نوبت دوم 5031  )شهرستان نور

شناسي و اكولوژي جنگل  2 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم جنگل جنگل

 نوبت دوم 5032  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

جنگل شناسي و اكولوژي  2 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم جنگل جنگل

 نوبت دوم 5033  گرگان

 تكثير و پرورش آبزيان - 2444
تكثير و پرورش آبزيان 2 -   روزانه 5034  دانشگاه اروميه

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس  تكثير و پرورش آبزيان  3 - 
 روزانه 5035  )شهرستان نور

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  تكثير و پرورش آبزيان  7 - 
 روزانه 5036  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

تكثير و پرورش آبزيان 5 - روزانه 5037  دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  تكثير و پرورش آبزيان  3 - 
 روزانه 5038  ساري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  تكثير و پرورش آبزيان  7 - 
 روزانه 5039  گرگان

تكثير و پرورش آبزيان 3 - روزانه 5040  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن  تكثير و پرورش آبزيان  3 - 
 روزانه 5041 )دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا

تكثير و پرورش آبزيان 4 - روزانه 5042  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  بوم شناسي آبزيان  5 - 
 روزانه 5043  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

بوم شناسي آبزيان 3 - روزانه 5044  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن  بوم شناسي آبزيان  3 - 
 روزانه 5045 )دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا

تكثير و پرورش آبزيان 1 - نوبت دوم 5046  دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  پرورش آبزيانتكثير و   3 - 
 نوبت دوم 5047  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  تكثير و پرورش آبزيان  3 - 
 نوبت دوم 5048  گرگان

تكثير و پرورش آبزيان 4 - نوبت دوم 5049  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  آبزيانبوم شناسي   1 - 
 نوبت دوم 5050  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  تكثير و پرورش آبزيان  3 - 
پرديس خودگردان 5051  ساري

تكثير و پرورش آبزيان 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5052  خرمشهردانشگاه علوم و فنون دريايي 

 تكثير و پرورش آبزيان  4 - 
محل ( بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
  )جزيره قشم

پرديس خودگردان 5053

 عمل آوريـ شيالت  -  2445

هاي شيالتي آوري فرآورده عمل 3 -   محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   شيالت
 روزانه 5054  )شهرستان نور

هاي شيالتي آوري فرآورده عمل 1 - روزانه 5055  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار  شيالت

هاي شيالتي آوري فرآورده عمل 5 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   شيالت
 روزانه 5056  گرگان

هاي شيالتي آوري فرآورده عمل 1 -  محل تحصيل ( رشت -دانشگاه گيالن   شيالت
 روزانه 5057 )دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا

هاي شيالتي آوري فرآورده عمل 1 - نوبت دوم 5058  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار  شيالت

هاي شيالتي آوري فرآورده عمل 3 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   شيالت
 نوبت دوم 5059  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  79 صفحه فصل دوم  
 

  عمل آوريـ شيالت  - 2445  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

هاي شيالتي آوري فرآورده عمل 1 -  محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن   شيالت
 نوبت دوم 5060 )دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا

 توليد و بهره برداري ـ شيالت  - 2447

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   شيالت توليد و بهره برداري 7 -  
 روزانه 5061  گرگان

روزانه 5062  دانشگاه گنبد  شيالت توليد و بهره برداري 5 -
روزانه 5063  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   شيالت توليد و بهره برداري 2 -

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   شيالت توليد و بهره برداري 3 - 
 نوبت دوم 5064  گرگان

نوبت دوم 5065  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   شيالت توليد و بهره برداري 2 -

  شيالت توليد و بهره برداري 2 - 
محل ( بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
  )جزيره قشم

پرديس خودگردان 5066

 علوم و مهندسي مرتع -  2448

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس  علوم و مهندسي مرتع  3 -  
 روزانه 5067  )شهرستان نور

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم و مهندسي مرتع  7 - 
 روزانه 5068  )كرجكشاورزي و منابع طبيعي 

علوم و مهندسي مرتع 3 - روزانه 5069  دانشگاه شهركرد
علوم و مهندسي مرتع 4 - روزانه 5070  دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و مهندسي مرتع  3 - 
 روزانه 5071  ساري

منابع طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و  علوم و مهندسي مرتع  5 - 
 روزانه 5072  گرگان

علوم و مهندسي مرتع 1 - روزانه 5073  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم و مهندسي مرتع  2 - 
 نوبت دوم 5074  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي علوم و مهندسي مرتع  3 - 
 نوبت دوم 5075  گرگان

علوم و مهندسي مرتع 1 - نوبت دوم 5076  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
 مديريت و كنترل بيابان -  2449

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت و كنترل بيابان  5 -  
 روزانه 5077  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

مديريت و كنترل بيابان 2 - روزانه 5078  سمناندانشگاه 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  مديريت و كنترل بيابان  4 - 
 روزانه 5079  گرگان

مديريت و كنترل بيابان 3 - روزانه 5080  دانشگاه كاشان
مديريت و كنترل بيابان 3 - روزانه 5081  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 
مديريت و كنترل بيابان 4 - روزانه 5082  دانشگاه يزد

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت و كنترل بيابان  1 - 
 نوبت دوم 5083  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

مديريت و كنترل بيابان 1 - نوبت دوم 5084  دانشگاه سمنان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  مديريت و كنترل بيابان  1 - 
 نوبت دوم 5085  گرگان

مديريت و كنترل بيابان 2 - نوبت دوم 5086  دانشگاه كاشان
مديريت و كنترل بيابان 2 - نوبت دوم 5087  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 
مديريت و كنترل بيابان 3 - نوبت دوم 5088  دانشگاه يزد

 مديريت و كنترل بيابان  3 - 
محل ( بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
  )جزيره قشم

پرديس خودگردان 5089

 علوم و مهندسي آبخيزداري - 2450
آب 2 -   روزانه 5090  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي آبخيزداري

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آبخيزداري آب 3 - 
 روزانه 5091  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

آب 3 - روزانه 5439  شهركرددانشگاه   علوم و مهندسي آبخيزداري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آبخيزداري آب 3 - 
 روزانه 5092  ساري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آبخيزداري آب 3 - 
 روزانه 5093  گرگان

آب 2 - روزانه 5094  دانشگاه كاشان  مهندسي آبخيزداريعلوم و 
آب 3 - روزانه 5095  آباد خرم - دانشگاه لرستان   علوم و مهندسي آبخيزداري
آب 4 - روزانه 5096  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي آبخيزداري
زمين 2 - روزانه 5097  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي آبخيزداري

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آبخيزداري زمين 3 - 
 روزانه 5098  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آبخيزداري زمين 3 - 
 روزانه 5099  ساري

زمين 3 - روزانه 5100  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي آبخيزداري

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   علوم و مهندسي آبخيزداري حفاظت آب و خاك 3 - 
 روزانه 5101  )شهرستان نور

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   علوم و مهندسي آبخيزداري هاي آبخيز مديريت حوزه 2 - 
 روزانه 5102  )شهرستان نور

آب 1 - نوبت دوم 5103  اروميهدانشگاه   علوم و مهندسي آبخيزداري

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آبخيزداري آب 2 - 
 نوبت دوم 5104  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آبخيزداري آب 3 - 
 نوبت دوم 5105  گرگان

آب 1 - نوبت دوم 5106  كاشاندانشگاه   علوم و مهندسي آبخيزداري
آب 2 - نوبت دوم 5107  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي آبخيزداري

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  80 صفحه فصل دوم  
 

  علوم و مهندسي آبخيزداري - 2450  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل  نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

زمين 1 - نوبت دوم 5108  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي آبخيزداري

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   علوم و مهندسي آبخيزداري زمين 2 - 
 نوبت دوم 5109  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

زمين 2 - نوبت دوم 5110  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي آبخيزداري

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   علوم و مهندسي آبخيزداري و خاكحفاظت آب  2 - 
 نوبت دوم 5111  )شهرستان نور

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس   علوم و مهندسي آبخيزداري هاي آبخيز مديريت حوزه 2 - 
 نوبت دوم 5112  )شهرستان نور

منابع طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و   علوم و مهندسي آبخيزداري آب 3 - 
پرديس خودگردان 5113  ساري

  علوم و مهندسي آبخيزداري آب 3 - 
محل ( بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
  )جزيره قشم

پرديس خودگردان 5114

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آبخيزداري زمين 3 - 
خودگردانپرديس  5115  ساري

زمين 3 - پرديس خودگردان 5116  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي آبخيزداري
 بيولوژي و آناتومي چوب - 2453

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  بيولوژي و آناتومي چوب  3 -  
 روزانه 5117  )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

محل تحصيل پرديس (تهران دانشگاه  بيولوژي و آناتومي چوب  1 - 
 نوبت دوم 5118  )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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)هـــــنر(ها  جدول كدرشته محل  81 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 3 -   روزانه 5119  دانشگاه تربيت مدرس
مديريت پروژه و ساخت 2 - نوبت دوم 5120  دانشگاه تربيت مدرس

 معماري - 2502
پذيرش با عنوان معماري و مرمت بنا گرايش 

خارج به اعزام بورس 5121  اسالمي تبريزدانشگاه هنر  معماري  1 -  مقاوم سازي بناهاي تاريخي
معماري 1 - پذيرش با عنوان معماري گرايش انرژي معماري خارج به اعزام بورس 5122  دانشگاه صنعتي شاهرود  معماري

معماري 1 - پذيرش با عنوان معماري گرايش انرژي خارج به اعزام بورس 5123  دانشگاه يزد  معماري
معماري منظر 1 - گرايش طراحي منظرپذيرش با عنوان معماري  خارج به اعزام بورس 5124  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  معماري  3 - 
 روزانه 5125  قزوين

معماري اسالمي - 8 روزانه 5126  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  معماري
معماري اسالمي 6 - روزانه 5127  اصفهان دانشگاه هنر  معماري
معماري 6 - روزانه 5128  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   معماري
معماري 3 - روزانه 5129  دانشگاه تربيت مدرس  معماري

معماري 3 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا روزانه 5130  دانشگاه تهران  معماري
معماري 4 - روزانه 5131  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   معماري
معماري 7 - روزانه 5132  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   معماري
معماري 2 - روزانه 5133  دانشگاه هنر  معماري
معماري 3 - روزانه 5134  دانشگاه يزد  معماري
معماري منظر 3 - روزانه 5135  دانشگاه تربيت مدرس

معماري منظر 3 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا روزانه 5136  دانشگاه تهران

 معماري  3 - 
 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
 نوبت دوم 5137  قزوين

معماري 4 - نوبت دوم 5138  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   معماري
معماري 2 - نوبت دوم 5139  دانشگاه تربيت مدرس  معماري

معماري 2 - هنرهاي زيبامحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 5140  دانشگاه تهران  معماري
معماري 2 - نوبت دوم 5141  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   معماري
معماري 1 - نوبت دوم 5142  دانشگاه هنر  معماري
معماري 1 - نوبت دوم 5143  دانشگاه يزد  معماري
معماري منظر 2 - نوبت دوم 5144  دانشگاه تربيت مدرس

معماري منظر 2 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا نوبت دوم 5145  دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران   معماري معماري 7 - 
پرديس خودگردان 5146  )خودگردان كيش

معماري 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5147  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   معماري
معماري 3 - پرديس خودگردان 5148  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   معماري

 شهرسازي - 2503
شهرسازي 1 -  پذيرش با عنوان شهرسازي گرايش انرژي خارج به اعزام بورس 5149  دانشگاه يزد

پذيرش با عنوان شهرسازي گرايش شهر هوشمند مديريت شهري 1 - خارج به اعزام بورس 5150  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  شهرسازي
شهرسازي 1 -   خارج به اعزام بورس 4456  مجتمع آموزش عالي گناباد

شهرسازي 4 - روزانه 5151  دانشگاه تربيت مدرس
شهرسازي 4 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا روزانه 5152  دانشگاه تهران

شهرسازي 1 - روزانه 5154  تهران - صنعت ايران دانشگاه علم و 
شهرسازي 2 - روزانه 5155  دانشگاه هنر
روزانه 5156  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  شهرسازي شهرسازي اسالمي 5 -
روزانه 5157  دانشگاه هنر اصفهان  شهرسازي شهرسازي اسالمي 4 -
طراحي شهري 3 - روزانه 5158  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شهرسازي 2 - نوبت دوم 5159  دانشگاه تربيت مدرس

شهرسازي 2 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا نوبت دوم 5160  دانشگاه تهران
شهرسازي 1 - نوبت دوم 5161  دانشگاه هنر

محل تحصيل محل تحصيل (دانشگاه هنر  شهرسازي  2 - 
پرديس خودگردان 5162  )كرج

 پژوهش هنر - 2504
س گرايش طراحي اعنوان طراحي لبپذيرش با 

خارج به اعزام بورس 5163 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا پژوهش هنر  1 -  نرم افزارها 
پذيرش با عنوان طراحي پارچه گرايش طراحي 

خارج به اعزام بورس 5164 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا پژوهش هنر  1 - نرم افزارها 
پذيرش با عنوان طراحي صنعتي گرايش كيف و 

خارج به اعزام بورس 5165 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا پژوهش هنر  1 - كفش 
پذيرش با عنوان طراحي صنعتي گرايش اسباب 

خارج به اعزام بورس 5166 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا پژوهش هنر  1 - بازي 
پژوهش هنر 1 - عنوان انيميشن گرايش طراحي بازيپذيرش با  خارج به اعزام بورس 5167 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا

هاي توليد  پذيرش با عنوان انيميشن گرايش
خارج به اعزام بورس 5168 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا پژوهش هنر  1 - تصوير سازي و تبليغات -انيميشن 

پژوهش هنر 1 - پذيرش با عنوان طراحي صنعتي خارج به اعزام بورس 5169  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
ادبيات نمايشي گرايش ادبيات پذيرش با عنوان 

خارج به اعزام بورس 5455  تربيت مدرسدانشگاه  پژوهش هنر  1 - نمايشي
پژوهش هنر 1 - انيميشن و سينماپذيرش با عنوان  خارج به اعزام بورس 5456  تربيت مدرسدانشگاه 
پژوهش هنر 1 - )مكاتب جديد(نقاشي پذيرش با عنوان  خارج به اعزام بورس 5457  تربيت مدرسدانشگاه 

پذيرش با عنوان طراحي صنعتي گرايش طراحي 
خارج به اعزام بورس 5170  دانشگاه شيراز پژوهش هنر  1 - تعاملي

با عنوان طراحي صنعتي گرايش طراحي و پذيرش 
خارج به اعزام بورس 5171  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  پژوهش هنر  1 - مديريت

پذيرش با عنوان طراحي صنعتي گرايش طراحي و 
خارج به اعزام بورس 5172  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  پژوهش هنر  1 - نوآوري

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)هـــــنر(ها  جدول كدرشته محل  82 صفحه فصل دوم  
 

 هنرپژوهش  - 2504  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
پذيرش با عنوان طراحي صنعتي گرايش طراحي 

خارج به اعزام بورس 5173  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  پژوهش هنر  1 - مالي
پژوهش هنر 1 - و صنايع شيشهپذيرش با عنوان هنر  خارج به اعزام بورس 5174  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

پژوهش هنر 1 - پذيرش با عنوان انيميشن خارج به اعزام بورس 5175  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
پژوهش هنر 1 - پذيرش با عنوان انيميشن خارج به اعزام بورس 5176  دانشگاه هنر اصفهان

پژوهش هنر 1 - عنوان بازيهاي رايانه اي پذيرش با خارج به اعزام بورس 5177  دانشگاه هنر اصفهان
پژوهش هنر 1 - پذيرش با عنوان چندرسانه اي خارج به اعزام بورس 5178  دانشگاه هنر اصفهان

پژوهش هنر 1 - پذيرش با عنوان گرافيك خارج به اعزام بورس 5179  دانشگاه هنر اصفهان
پژوهش هنر 1 - با عنوان طراحي صنعتي پذيرش خارج به اعزام بورس 5180  دانشگاه هنر اصفهان
پژوهش هنر - 12 فقط زن روزانه 5181 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا

پژوهش هنر 3 - روزانه 5182  دانشگاه تربيت مدرس
پژوهش هنر 3 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا روزانه 5183  تهراندانشگاه 

پژوهش هنر 2 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 5184  تهران - دانشگاه شاهد 
پژوهش هنر 5 - روزانه 5185  دانشگاه هنر
پژوهش هنر 5 - روزانه 5186  دانشگاه هنر اصفهان

  3 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر 

 روزانه 5187  تهراندانشگاه  اسالمي

  2 - شرايط در انتهاي دفترچه
تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر 

 روزانه 5188  تهران - دانشگاه شاهد  اسالمي

 - 3  
تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر 

 روزانه 5189  دانشگاه هنر اسالمي
نقاشي ايراني 3 - هنرهاي اسالمي روزانه 5435  دانشگاه تربيت مدرس
اسالميهنرهاي  6 - روزانه 5190  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

تياتر 3 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا روزانه 5191  دانشگاه تهران
پژوهش هنر - 2 فقط زن نوبت دوم 5192 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا

پژوهش هنر 2 - نوبت دوم 5193  دانشگاه تربيت مدرس
پژوهش هنر 2 - هنرهاي زيبامحل تحصيل پرديس  نوبت دوم 5194  دانشگاه تهران

پژوهش هنر 1 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 5195  تهران - دانشگاه شاهد 
پژوهش هنر 1 - نوبت دوم 5196  دانشگاه هنر

  2 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر 

 نوبت دوم 5197  دانشگاه تهران اسالمي

  1 - شرايط در انتهاي دفترچه
تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر 

 نوبت دوم 5198  تهران - دانشگاه شاهد  اسالمي

 - 1  
تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر 

 نوبت دوم 5199  دانشگاه هنر اسالمي
نقاشي ايراني 2 - هنرهاي اسالمي نوبت دوم 5458  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  هنرپژوهش   7 - 
پرديس خودگردان 5200  )خودگردان كيش

محل تحصيل محل تحصيل (دانشگاه هنر  پژوهش هنر  5 - 
پرديس خودگردان 5201  )كرج

 مرمت آثار و اشياي تاريخي - 2505
مرمت آثار و اشياي تاريخي 1 -   خارج به اعزام بورس 5202  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

مرمت اشياي فرهنگي و  2 - 
 روزانه 5203  دانشگاه هنر  مرمت تاريخي

مرمت اشياي فرهنگي و  2 - 
 روزانه 5204  دانشگاه هنر اصفهان  مرمت تاريخي

مرمت اشياي فرهنگي و  1 - 
 نوبت دوم 5205  دانشگاه هنر  مرمت تاريخي

مرمت اشياي فرهنگي و  2 - 
محل تحصيل محل تحصيل (دانشگاه هنر   مرمت تاريخي

پرديس خودگردان 5206  )كرج

 مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي - 2506
  1 -  پذيرش با عنوان مرمت گرايش مرمت

هاي  مرمت و احياء بناها و بافت
خارج به اعزام بورس 5207  دانشگاه صنعتي شاهرود تاريخي

  3 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
هاي  مرمت و احياء بناها و بافت

 روزانه 5208  دانشگاه تهران تاريخي

 - 3  
هاي  مرمت و احياء بناها و بافت

 روزانه 5209  دانشگاه هنر اصفهان تاريخي

  2 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
هاي  مرمت و احياء بناها و بافت

 نوبت دوم 5210  دانشگاه تهران تاريخي
 

   

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)دامپزشكي(ها  جدول كدرشته محل  83 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 

 جراحي دامپزشكي - 2701

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
)دستياري( جراحي دامپزشكي 3 -  دستياري - تخصصي  روزانه 5211  دانشگاه اروميه
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  -  تخصصي

)دستياري( جراحي دامپزشكي  2 - دامپزشكي تهران  روزانه 5212  دانشگاه تهران
)دستياري( جراحي دامپزشكي 3 - دستياري - تخصصي  روزانه 5213  دانشگاه شيراز
)دستياري( جراحي دامپزشكي 3 - دستياري - تخصصي  روزانه 5214  دانشگاه فردوسي مشهد
)دستياري( جراحي دامپزشكي 1 - دستياري - تخصصي  نوبت دوم 5215  دانشگاه اروميه
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

)دستياري( جراحي دامپزشكي  1 - دامپزشكي تهران  نوبت دوم 5216  دانشگاه تهران
)دستياري( جراحي دامپزشكي 2 - دستياري - تخصصي  نوبت دوم 5217  دانشگاه فردوسي مشهد
محل تحصيل پرديس  -دستياري  - تخصصي 

)دستياري( جراحي دامپزشكي  3 - خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5218  دانشگاه شيراز

 هاي توليد مثل دام مامايي و بيماري -  2702
  2 -  دستياري - تخصصي 

هاي توليد مثل  مامايي و بيماري
 روزانه 5219  دانشگاه اروميه )دستياري( دام

محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 
  4 - دامپزشكي تهران

هاي توليد مثل  مامايي و بيماري
 روزانه 5220  دانشگاه تهران )دستياري( دام

  3 - دستياري - تخصصي 
هاي توليد مثل  مامايي و بيماري

 روزانه 5221  دانشگاه شهركرد )دستياري( دام

  3 - تخصصي ـ دستياري
هاي توليد مثل  و بيماريمامايي 

 روزانه 5222  دانشگاه شيراز )دستياري( دام

  3 - دستياري - تخصصي 
هاي توليد مثل  مامايي و بيماري

 روزانه 5223  دانشگاه فردوسي مشهد )دستياري( دام

  1 - دستياري - تخصصي 
هاي توليد مثل  مامايي و بيماري

 نوبت دوم 5224  دانشگاه اروميه )دستياري( دام
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

  2 - دامپزشكي تهران
هاي توليد مثل  مامايي و بيماري

 نوبت دوم 5225  دانشگاه تهران )دستياري( دام

  2 - دستياري - تخصصي 
هاي توليد مثل  مامايي و بيماري

 نوبت دوم 5226  دانشگاه فردوسي مشهد )دستياري( دام

 هاي كوچك دامهاي داخلي  بيماري – 2703
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

  2 -  دامپزشكي تهران
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 روزانه 5227  دانشگاه تهران )دستياري( كوچك

 - 2  
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 روزانه 5228  دانشگاه شيراز )دستياري( كوچك

محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 
  1 - تهراندامپزشكي 

هاي  هاي داخلي دام بيماري
 نوبت دوم 5229  دانشگاه تهران )دستياري( كوچك

 هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري – 2704
  5 -  دستياري - تخصصي 

هاي  هاي داخلي دام بيماري
 روزانه 5230  دانشگاه اروميه )دستياري( بزرگ

محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 
  4 - دامپزشكي تهران

هاي  هاي داخلي دام بيماري
 روزانه 5231  دانشگاه تهران )دستياري( بزرگ

 - 3  
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 روزانه 5232  دانشگاه شهركرد )دستياري( بزرگ

  4 - دستياري - تخصصي 
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 روزانه 5233  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  )دستياري( بزرگ

  6 - دستياري - تخصصي 
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 روزانه 5234  دانشگاه شيراز )دستياري( بزرگ

  3 - دستياري - تخصصي 
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 روزانه 5235  دانشگاه فردوسي مشهد )دستياري( بزرگ

  1 - دستياري - تخصصي 
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 نوبت دوم 5236  دانشگاه اروميه )دستياري( بزرگ

محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 
  2 - دامپزشكي تهران

هاي  هاي داخلي دام بيماري
 نوبت دوم 5237  دانشگاه تهران )دستياري( بزرگ

  2 - دستياري - تخصصي 
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 نوبت دوم 5238  دانشگاه فردوسي مشهد )دستياري( بزرگ

تحصيل پرديس محل  -دستياري  - تخصصي 
  6 - خودگردان دانشگاه

هاي  هاي داخلي دام بيماري
پرديس خودگردان 5239  دانشگاه شيراز )دستياري( بزرگ

 راديولوژي دامپزشكي - 2705
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

 روزانه 5240  دانشگاه تهران راديولوژي دامپزشكي  2 -  دامپزشكي تهران
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

 نوبت دوم 5241  دانشگاه تهران راديولوژي دامپزشكي  1 - دامپزشكي تهران

 كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي - 2706
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

  2 -  دامپزشكي تهران
 كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي

 روزانه 5242  دانشگاه تهران )دستياري(

  2 - دستياري - تخصصي 
 كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي

 روزانه 5243  دانشگاه شيراز )دستياري(

  3 - دستياري - تخصصي 
 كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي

 روزانه 5244  دانشگاه فردوسي مشهد )دستياري(
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

  1 - دامپزشكي تهران
 كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي

 نوبت دوم 5245  دانشگاه تهران )دستياري(

  2 - دستياري - تخصصي 
 كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي

 نوبت دوم 5246  دانشگاه فردوسي مشهد )دستياري(

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)دامپزشكي(ها  جدول كدرشته محل  84 صفحه فصل دوم  
 

 پاتولوژي دامپزشكي - 2707

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

پاتولوژي دامپزشكي 2 -   روزانه 5247  دانشگاه اروميه
پاتولوژي دامپزشكي - 3 روزانه 5248  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
پاتولوژي دامپزشكي 4 - روزانه 5249  دانشگاه شيراز

پاتولوژي دامپزشكي 3 - دستياري-تخصصي روزانه 5250  دانشگاه فردوسي مشهد
پاتولوژي دامپزشكي 1 - نوبت دوم 5251  دانشگاه اروميه
پاتولوژي دامپزشكي - 1 نوبت دوم 5252  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

پاتولوژي دامپزشكي 2 - دستياري-تخصصي نوبت دوم 5253  دانشگاه فردوسي مشهد
پاتولوژي دامپزشكي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5254  دانشگاه شيراز

 هاي پرندگان بهداشت و بيماري - 2708
هاي پرندگان بهداشت وبيماري 3 -  دستياري - تخصصي  روزانه 5255  دانشگاه اروميه
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

هاي پرندگان بهداشت وبيماري  4 - دامپزشكي تهران  روزانه 5256  دانشگاه تهران
هاي پرندگان وبيماريبهداشت  3 - روزانه 5257  دانشگاه شهركرد

هاي پرندگان بهداشت وبيماري 4 - دستياري - تخصصي  روزانه 5258  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
هاي پرندگان بهداشت وبيماري 3 - دستياري - تخصصي  روزانه 5259  دانشگاه شيراز
پرندگانهاي  بهداشت وبيماري 1 - دستياري -تخصصي نوبت دوم 5260  دانشگاه اروميه
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

هاي پرندگان بهداشت وبيماري  2 - دامپزشكي تهران  نوبت دوم 5261  دانشگاه تهران

 بيوشيمي - 2709
بيوشيمي 3 -   روزانه 5262  دانشگاه شيراز

 هاي آبزيان بهداشت و بيماري - 2710
هاي آبزيان  بهداشت و بيماريپذيرش با عنوان 

  1 -  هاي ميگو گرايش بهداشت بيماري
 هاي آبزيان بهداشت و بيماري

خارج به اعزام بورس 5263  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  )دستياري(
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

  2 - دامپزشكي تهران
 هاي آبزيان بهداشت و بيماري

 روزانه 5264  دانشگاه تهران )دستياري(

 - 4  
 هاي آبزيان بهداشت و بيماري

 روزانه 5265  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  )دستياري(
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

  1 - دامپزشكي تهران
 هاي آبزيان بهداشت و بيماري

 نوبت دوم 5266  دانشگاه تهران )دستياري(

 بهداشت مواد غذايي -  2711
مواد غذايي بهداشت 4 -   روزانه 5267  دانشگاه اروميه

بهداشت مواد غذايي 4 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 5268  دانشگاه تهران
بهداشت مواد غذايي 5 - روزانه 5269  دانشگاه شهركرد
بهداشت مواد غذايي 4 - روزانه 5270  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
غذايي بهداشت مواد 3 - روزانه 5271  دانشگاه شيراز
بهداشت مواد غذايي 5 - روزانه 5272  دانشگاه فردوسي مشهد
بهداشت مواد غذايي 1 - نوبت دوم 5273  دانشگاه اروميه

بهداشت مواد غذايي 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5274  دانشگاه تهران
بهداشت مواد غذايي 3 - نوبت دوم 5275  دانشگاه فردوسي مشهد

بهداشت مواد غذايي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5276  دانشگاه شيراز
 بهداشت خوراك دام - 2712

بهداشت خوراك دام 3 -   روزانه 5277  دانشگاه شيراز
 اپيدميولوژي -  2713

اپيدميولوژي 2 -  محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 5278  دانشگاه تهران
اپيدميولوژي 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5279  دانشگاه تهران

 انگل شناسي دامپزشكي - 2714
انگل شناسي دامپزشكي 3 -   روزانه 5280  دانشگاه اروميه

محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 
 روزانه 5281  دانشگاه تهران انگل شناسي دامپزشكي  2 - دامپزشكي تهران

انگل شناسي دامپزشكي 3 - روزانه 5282  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
انگل شناسي دامپزشكي 3 - روزانه 5283  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

انگل شناسي دامپزشكي 3 - دستياري - تخصصي  روزانه 5284  دانشگاه شيراز
انگل شناسي دامپزشكي 5 - روزانه 5285  دانشگاه فردوسي مشهد
انگل شناسي دامپزشكي 1 - نوبت دوم 5286  دانشگاه اروميه

محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 
 نوبت دوم 5287  دانشگاه تهران انگل شناسي دامپزشكي  1 - دامپزشكي تهران

انگل شناسي دامپزشكي 1 - نوبت دوم 5288  اهواز -چمران دانشگاه شهيد 
انگل شناسي دامپزشكي 3 - نوبت دوم 5289  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل پرديس  -دستياري  - تخصصي 
پرديس خودگردان 5290  دانشگاه شيراز انگل شناسي دامپزشكي  3 - خودگردان دانشگاه

 باكتري شناسي - 2715
باكتري شناسي 3 -   روزانه 5291  دانشگاه اروميه

باكتري شناسي 4 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 5292  دانشگاه تهران
باكتري شناسي 3 - روزانه 5293  دانشگاه شهركرد
باكتري شناسي 3 - روزانه 5294  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
باكتري شناسي 3 - روزانه 5295  دانشگاه شيراز
شناسيباكتري  3 - روزانه 5296  دانشگاه فردوسي مشهد
باكتري شناسي 1 - نوبت دوم 5297  دانشگاه اروميه

باكتري شناسي 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5298  دانشگاه تهران
باكتري شناسي 2 - نوبت دوم 5299  دانشگاه فردوسي مشهد

باكتري شناسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5300  دانشگاه شيراز
 ويروس شناسي - 2716

ويروس شناسي 2 -  محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 5301  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)دامپزشكي(ها  جدول كدرشته محل  85 صفحه فصل دوم  
 

 ويروس شناسي - 2716  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
ويروس شناسي 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5302  دانشگاه تهران

 قارچ شناسي - 2717
قارچ شناسي 2 -  محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 5303  دانشگاه تهران
شناسيقارچ  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5304  دانشگاه تهران

 ايمني شناسي - 2718
ايمني شناسي 3 -   روزانه 5305  دانشگاه اروميه

ايمني شناسي 2 - روزانه 5306  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
ايمني شناسي 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 5307  دانشگاه تهران

ايمني شناسي 1 - نوبت دوم 5308  دانشگاه اروميه
ايمني شناسي 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5309  دانشگاه تهران

 بيوتكنولوژي - 2719
)زيست فناوري( بيوتكنولوژي 4 -   روزانه 5310  دانشگاه شيراز

)زيست فناوري( بيوتكنولوژي 5 - روزانه 5311  دانشگاه فردوسي مشهد
)زيست فناوري( بيوتكنولوژي 3 - نوبت دوم 5312  دانشگاه فردوسي مشهد

)زيست فناوري( بيوتكنولوژي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5313  دانشگاه شيراز
 فنّاوري توليد مثل در دامپزشكي -  2720

پذيرش با عنوان علوم درمانگاهي گرايش فناوري 
  1 -  دامپزشكيتوليد مثل در 

فناوري توليد مثل در 
خارج به اعزام بورس 5314  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  دامپزشكي

 - 3  
فناوري توليد مثل در 

 روزانه 5315  دانشگاه تبريز دامپزشكي

  2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران
فناوري توليد مثل در 

 روزانه 5316  دانشگاه تهران دامپزشكي

 - 2  
فناوري توليد مثل در 

 روزانه 5317  دانشگاه شهركرد دامپزشكي

 - 2  
فناوري توليد مثل در 

 نوبت دوم 5318  دانشگاه تبريز دامپزشكي

  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران
فناوري توليد مثل در 

 نوبت دوم 5319  دانشگاه تهران دامپزشكي

 سم شناسي - 2721
سم شناسي 1 -   خارج به اعزام بورس 5320  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

سم شناسي 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 5321  دانشگاه تهران
سم شناسي 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5322  دانشگاه تهران

 فارماكولوژي دامپزشكي - 2722
فارماكولوژي 2 -  تهران محل تحصيل دانشكده دامپزشكي روزانه 5323  دانشگاه تهران

فارماكولوژي 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5324  دانشگاه تهران
 فيزيولوژي - 2723

فيزيولوژي 3 -   روزانه 5325  دانشگاه اروميه
فيزيولوژي 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 5326  دانشگاه تهران

فيزيولوژي 3 - روزانه 5327  دانشگاه شيراز
فيزيولوژي 1 - نوبت دوم 5328  دانشگاه اروميه

فيزيولوژي 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5329  دانشگاه تهران
فيزيولوژي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  5330  دانشگاه شيراز

 اي آناتومي و جنين شناسي مقايسه - 2724

  - 3  
آناتومي و جنين شناسي 

 روزانه 5331  دانشگاه اروميه اي مقايسه

  2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران
آناتومي و جنين شناسي 

 روزانه 5332  دانشگاه تهران اي مقايسه

 - 4  
آناتومي و جنين شناسي 

 روزانه 5333  اهواز -شهيد چمران دانشگاه  اي مقايسه

 - 1  
آناتومي و جنين شناسي 

 نوبت دوم 5334  دانشگاه اروميه اي مقايسه

  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران
آناتومي و جنين شناسي 

 نوبت دوم 5335  دانشگاه تهران اي مقايسه

 - 1  
آناتومي و جنين شناسي 

 نوبت دوم 5336  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  اي مقايسه

 اي بافت شناسي مقايسه - 2725
اي بافت شناسي مقايسه 2 -   روزانه 5337  دانشگاه اروميه

اي بافت شناسي مقايسه 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه 5338  دانشگاه تهران
اي بافت شناسي مقايسه 3 - روزانه 5339  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
اي بافت شناسي مقايسه 4 - روزانه 5340  دانشگاه فردوسي مشهد
اي بافت شناسي مقايسه 1 - نوبت دوم 5341  دانشگاه اروميه

اي بافت شناسي مقايسه 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران نوبت دوم 5342  دانشگاه تهران
اي بافت شناسي مقايسه 1 - نوبت دوم 5343  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
اي بافت شناسي مقايسه 3 - نوبت دوم 5344  دانشگاه فردوسي مشهد
اي بافت شناسي مقايسه 2 - پرديس خودگردان 5345  دانشگاه اروميه

 هاي ويژه دامپزشكي بيهوشي و مراقبت -  2726

  - 2  
هاي ويژه  بيهوشي و مراقبت

 روزانه 5346  دانشگاه شيراز )دستياري( دامپزشكي
 

   

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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)زبـان(ها  جدول كدرشته محل  86 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
 انـزبهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -7جدول شماره 

 آموزش 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 5 -   روزانه 5347  دانشگاه تربيت مدرس
زبان فرانسه آموزش 1 - نوبت دوم 5348  دانشگاه تربيت مدرس

 زبان فرانسه - 2802
زبان فرانسه 3 -  ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان روزانه 5349  دانشگاه تهران

زبان فرانسه 5 - روزانه 5350  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
زبان فرانسه 1 - ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان نوبت دوم 5351  دانشگاه تهران

زبان فرانسه 5 - نوبت دوم 5352  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 آموزش زبان روسي - 2803

آموزش زبان روسي 5 -  ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان روزانه 5353  دانشگاه تهران
آموزش زبان روسي 2 - ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان نوبت دوم 5354  دانشگاه تهران

 آموزش زبان آلماني - 2804
آموزش زبان آلماني 3 -  ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان روزانه 5355  دانشگاه تهران
آموزش زبان آلماني 1 - ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان نوبت دوم 5356  دانشگاه تهران

 آموزش زبان انگليسي - 2805
آموزش زبان انگليسي 8 -   روزانه 5357  دانشگاه اراك

آموزش زبان انگليسي 5 - روزانه 5358  دانشگاه اروميه
آموزش زبان انگليسي 4 - روزانه 5359  دانشگاه اصفهان

آموزش زبان انگليسي 3 - فقط زن روزانه 5360 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا
آموزش زبان انگليسي 3 - روزانه 5361  دانشگاه ايالم
آموزش زبان انگليسي 3 - روزانه 5362  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  آموزش زبان انگليسي  3 - 
 روزانه 5363  قزوين

آموزش زبان انگليسي 3 - روزانه 5364  دانشگاه تبريز
آموزش زبان انگليسي 4 - روزانه 5365  دانشگاه تربيت مدرس

آموزش زبان انگليسي 3 - ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان روزانه 5366  دانشگاه تهران
آموزش زبان انگليسي 2 - روزانه 5367  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

انگليسي آموزش زبان 4 - محل تحصيل تهران روزانه 5368  تهران -دانشگاه خوارزمي 
آموزش زبان انگليسي 1 - روزانه 5369  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
آموزش زبان انگليسي 4 - روزانه 5370  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
آموزش زبان انگليسي 8 - روزانه 5371  دانشگاه شيراز
انگليسي آموزش زبان 5 - روزانه 5372  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
آموزش زبان انگليسي 6 - روزانه 5373  دانشگاه يزد
آموزش زبان انگليسي 8 - نوبت دوم 5374  دانشگاه اراك
آموزش زبان انگليسي - 1 نوبت دوم 5375  دانشگاه اروميه
آموزش زبان انگليسي 1 - نوبت دوم 5376  دانشگاه اصفهان

آموزش زبان انگليسي 1 - فقط زن نوبت دوم 5377 )ويژه خواهران(تهران -)س(دانشگاه الزهرا
آموزش زبان انگليسي 1 - نوبت دوم 5378  دانشگاه ايالم
آموزش زبان انگليسي 2 - نوبت دوم 5379  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  آموزش زبان انگليسي  3 - 
 نوبت دوم 5380  قزوين

آموزش زبان انگليسي 2 - نوبت دوم 5381  دانشگاه تبريز
آموزش زبان انگليسي 2 - ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان نوبت دوم 5382  دانشگاه تهران

آموزش زبان انگليسي 1 - نوبت دوم 5383  چابهاردانشگاه دريانوردي و علوم دريايي 
آموزش زبان انگليسي 5 - نوبت دوم 5384  دانشگاه يزد

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  آموزش زبان انگليسي  5 - 
 پيام نور 5385  تحصيالت تكميلي تهران

 Near Eastمدرك بصورت مشترك با دانشگاه 
 مشترك 5386  دانشگاه تبريز زبان انگليسيآموزش   5 - شرايط در انتهاي دفترچه-قبرس شمالي

آموزش زبان انگليسي 6 - غيرانتفاعي 5387  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 
آموزش زبان انگليسي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5388  دانشگاه اروميه

آموزش زبان انگليسي 3 - پرديس خودگردان 5389  دانشگاه اصفهان

 آموزش زبان انگليسي  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 5390

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  آموزش زبان انگليسي  7 - 
پرديس خودگردان 5391  )خودگردان كيش

آموزش زبان انگليسي 8 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 5392  دانشگاه شيراز
آموزش زبان انگليسي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5393  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 زبان و ادبيات انگليسي - 2806
زبان و ادبيات انگليسي 3 -  ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان روزانه 5394  دانشگاه تهران

زبان و ادبيات انگليسي 4 - محل تحصيل تهران روزانه 5395  تهران -دانشگاه خوارزمي 
زبان و ادبيات انگليسي 3 - روزانه 5396  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
زبان و ادبيات انگليسي 4 - روزانه 5397  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
زبان و ادبيات انگليسي 6 - روزانه 5398  دانشگاه شيراز

زبان و ادبيات انگليسي 2 - ها و ادبيات خارجي محل تحصيل دانشكده زبان نوبت دوم 5399  دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زبان و ادبيات انگليسي  7 - 
خودگردانپرديس  5400  )خودگردان كيش

 زبان و ادبيات انگليسي  3 - 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

هاي  خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي
  )امسال در تهران

پرديس خودگردان 5401

زبان و ادبيات انگليسي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 5402  تهران -دانشگاه خوارزمي 
زبان و ادبيات انگليسي 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  پرديس خودگردان 5403  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                                    1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)زبـان(ها  جدول كدرشته محل  87 صفحه فصل دوم  
 

 ترجمه - 2807

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

ترجمه 3 -   روزانه 5404  دانشگاه اصفهان
ترجمه 5 - روزانه 5405  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

ترجمه - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5406  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
 زبان شناسي - 2808

زبان شناسي 1 -  پذيرش با عنوان عصب شناسي زبان خارج به اعزام بورس 5407  دانشگاه تهران
زبان شناسي 1 - پذيرش با عنوان زبان شناسي رايانه اي خارج به اعزام بورس 5408  دانشگاه تهران

زبان شناسي 6 - روزانه 5409  دانشگاه اصفهان
زبان شناسي 1 - روزانه 5410  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
زبان شناسي 5 - روزانه 5411  دانشگاه تربيت مدرس

زبان شناسي 4 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 5412  دانشگاه تهران
زبان شناسي 2 - روزانه 5413  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
زبان شناسي 5 - روزانه 5414  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
زبان شناسي 8 - روزانه 5415  دانشگاه شيراز
شناسيزبان  5 - روزانه 5416  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
زبان شناسي 4 - روزانه 5417  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5  
آموزش زبان فارسي به غير 

 روزانه 5418  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  فارسي زبانان
زبان شناسي 1 - نوبت دوم 5419  دانشگاه اصفهان
زبان شناسي 1 - نوبت دوم 5420  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

زبان شناسي 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 5421  دانشگاه تهران
زبان شناسي 3 - نوبت دوم 5422  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
زبان شناسي 3 - نوبت دوم 5423  دانشگاه فردوسي مشهد

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان شناسي  5 - 
 پيام نور 5424  تحصيالت تكميلي تهران

زبان شناسي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5425  دانشگاه شيراز
زبان شناسي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5426  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

زبان شناسي 2 - پرديس خودگردان 5427  دانشگاه فردوسي مشهد
 هاي باستاني فرهنگ و زبان - 2809

پذيرش با عنوان زبان آرامي و سرياني و زبان 
خارج به اعزام بورس 5428  دانشگاه تهران هاي باستاني فرهنگ و زبان  2 -  سانسكريت

هاي باستاني فرهنگ و زبان 3 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني روزانه 5429  دانشگاه تهران
هاي باستاني فرهنگ و زبان 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني نوبت دوم 5430  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 شرايط و ضوابط دانشگاه( ها پيوست                       1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   88صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  تپيوس

  :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  ته ميداوطلبان مجاز به انتخاب رش
  .ذيربط مراجعه نمايند مؤسساتاطالع رساني  هاي پايگاهآموزش عالي به  مؤسساتها و  گرفته شده از سوي دانشگاه

  1396سال  دكتريورودي  آزمونجو در ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانش شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
   www.ri-khomeini.ac.ir  :نشاني وبگاه  و انقالب اسالمي) ره(امام خمينيپژوهشكده 

: نشـاني  -2. دنماينـ مراجعـه  به نشاني فـوق   پژوهشكدهرساند جهت اطالع از شرايط عمومي پذيرش دانشجو توسط اين پژوهشكده به وبسايت  به اطالع كليه داوطلبان گرامي مي -1
  021-51085000 :تلفن          .)ره(، حرم مطهر امام خمينيتهران ـ قم عوارضينرسيده به ، بزرگراه خليج فارس

  www.abrii.ac.ir  :نشاني وبگاه  بيوتكنولوژي كشاورزي ايران ـ كرجپژوهشكده 
  .مراجعه نمايند پژوهشكده سايتوبجهت كسب اطالعات بيشتر به داوطلبان  -2. باشد ژوهشكده فاقد امكانات رفاهي به ويژه خوابگاه مياين پ -1

  www.mbri.ac.ir  :نشاني وبگاه  تهرانـ  پولي و بانكيپژوهشكده 
صيل و يا اشتغال تمـام  دانشجويان پذيرفته شده بايستي فاقد تعهدات خدمتي در طول دوران تح و ه خوابگاه از سوي پژوهشكده به دانشجويان پذيرفته شده وجود نداردئامكان ارا -1

   021-88657450-4تلفن             .10پالك ، روبروي پارك سوار بيهقي، آفريقا هبزرگرا، ميدان آرژانتين ،تهران: نشاني -2. ها باشند وقت در ساير دستگاه
  www.irdci.ac.ir  :نشاني وبگاه  كرجـ  توسعه صنايع شيميايي جهاد دانشگاهيپژوهشكده 

پژوهشكده فاقد خوابگاه بـوده و تعهـدي نسـبت بـه تـامين       -2. باشد هاي دكتري پژوهش محور پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران تمام وقت مي تحقيق در دورهتحصيل و  -1
  .تمع تحقيقاتي شهداي جهاد دانشگاهيمج ،خروجي كمال شهر، انتهاي بلوار شهداي جهاد دانشگاهي، اتوبان قزوين 10كيلومتر ، كرج: نشاني -3 .خوابگاه دانشجويي ندارد

      026-34764060 :نمابر    34764050: تلفن 
  www.ibcrc.ir  :نشاني وبگاه  تهرانـ  سرطان سينه جهاد دانشگاهيپژوهشكده 

  021-88796003: تلفن   146، ابتداي گاندي جنوبي، پالك تهران، ميدان ونك: نشاني -2. تامين اعتبار آن در قالب پروژه كارفرمايي خواهد بود. اين پژوهشكده خوابگاه ندارد -1
  www.rias.ac.ir  :نشاني وبگاه  تهرانـ  علوم پايه كاربردي جهاد دانشگاهيپژوهشكده 

دانشـگاه شـهيد    ،اويـن  ،تهـران : نشـاني  -4. باشـد  پژوهشكده فاقد سلف سـرويس مـي   -3. باشند پذيرفته شدگان ملزم به حضور  تمام وقت مي -2. پژوهشكده فاقد خوابگاه است -1
        )146اداره تحصيالت تكميلي داخلي (  021-22431934و  22431933: تلفن   .انتهاي بلوار شمالي دانشگاه ،بهشتي

  www.rifst.ac.ir  :نشاني وبگاه  و صنايع غذايي ـ مشهدپژوهشكده علوم 
  .بزرگراه مشهد ـ قوچان، روبروي كارخانه شير پگاه 12مشهد، كيلومتر : نشاني -2. شجويان ندارداين پژوهشكده هيچ تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به دان -1

         051-35425406 :نمابر     35425330: تلفن       356/157/91895: صندوق پستي          91851-76933: كدپستي

  www.icas.ir  :گاهنشاني وب  تهرانـ  فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهيپژوهشكده 
  . باشد دانشگاه فاقد سلف سرويس و خوابگاه مي

  www.asmerc.ac.ir  :نشاني وبگاه  تهرانـ  هواشناسيپژوهشكده 
بزرگـراه شـهيد    ،تهـران : نشاني -3. باشند هاي دولتي و خصوصي در اولويت جذب اين پژوهشكده نمي كارمندان دستگاه -2. استو غذاي دانشجويي اين پژوهشكده فاقد خوابگاه  -1

       021-44787652: تلفن      .همت غرب، بزرگراه شهيد خرازي، بلوار پژوهش

  www.iiees.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ تهران مهندسي زلزله المللي زلزله شناسي و پژوهشگاه بين
  . 21، ديباجي شمالي، كوچه ارغوان، پالك )فرمانيه(خيابان دكتر لواساني : نشاني -2 .باشد يم يپژوهشگاه فاقد امكانات خوابگاهاين  -1

 021-22289455 :نمابر      22831116-19: تلفن

  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     .اوري پژوهش، بلوار پژوهششهرك علم و فنّ ،15شماره 
  www.ipm.ac.ir  :اني وبگاهنش  هاي بنيادي ـ تهران دانشپژوهشگاه 

  .ميدان شهيد باهنر ،تهران: نشاني -2. دنمراجعه نمايبه نشاني فوق  به وبگاه پژوهشگاه پژوهشگاهعمومي و اختصاصي از شرايط و ضوابط  اطالعه منظور كسب داوطلبان ب -1
 021-2287013-14: تلفن

  www.royaninstitute.org  :نشاني وبگاه  رويان جهاد دانشگاهي ـ تهرانپژوهشگاه 
هاي دكتري در پژوهشگاه رويان با همكاري دانشگاه علـم و فرهنـگ وابسـته بـه      پذيرش دانشجو دوره -2 .ونات اسالمي براي خواهران و برادرانئرعايت كامل ضوابط پوشش و ش -1

ذيرفته شده از مزايـاي وام شـهريه صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم تحقيقـات و        دانشجويان پ -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  اوري و نيز از تسهيالت صندوق قرضفنّ

فرهنگ به صورت روزانه و بدون اخذ شهريه با ظرفيت پـذيرش   اين دوره به صورت مشترك با دانشگاه غيرانتفاعي علم و -5 .قبال تامين خوابگاه ندارنددانشگاه هيچ گونه تعهدي در 
نس، بر اسـاس نظـر شـوراي پژوهشـي پژوهشـگاه و      ه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرائدانشجويان دكتري به ازاء انتشار يا ارا -6. گردد نفر برگزار مي 5

هـاي الزم و نيـاز    آموختگان مقطع دكتري دانشگاه، مشروط بـه احـراز صـالحيت    دانش -7. هاي پژوهشي مورد تشويق قرار خواهند گرفت نامه تشويق فعاليت دانشگاه مستند به آيين
 .  بط مربوط، استخدام خواهند شدهاي جهاددانشگاهي برابر مقررات و ضوا واحدها، موسسات و پژوهشكده

  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

    اجتماعي جهاد دانشگاهي ـ تهرانعلوم انساني و مطالعات پژوهشگاه 
  021-66492129 :نمابر   66951593-5: تلفن  47پالك  ،خيابان شهيد نظري شرقي ،خيابان دانشگاه ،خيابان انقالب ،تهران: نشاني -2. باشد پژوهشگاه فاقد خوابگاه مياين  -1

  www.ihcs.ac.ir  :نشاني وبگاه   علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه 
از نيمسـال اول و در  ( نيمسال 4گذراندن دوره پژوهش ورزي در قالب  ،با توجه به سياست تربيت محقق در پژوهشگاه -2 .باشد يم يپژوهشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهاين  -1

، تهـران  :ساختمان تحصـيالت تكميلـي  نشاني  -4. )غربي 64( خيابان دكتر آيينه وند، كردستان بزرگراه، تهران :نشاني ساختمان مركزي -3 .الزامي است )درسي كنار ساير واحدهاي
  021-88490212 :نمابر      88317194 :تلفن         178 پالك، ايرانشهر بين شهيد قرني و، خيابان كريمخان زند

  www.irandoc.ac.ir  :نشاني وبگاه  اوري اطالعات ايرانفنّ وم وپژوهشگاه عل
  1090خيابان انقالب اسالمي، چهارراه فلسطين، شماره : نشاني -2 ..نداردبه دانشجويان خوابگاه  واگذاريوليتي در قبال ؤگونه مس باشد و هيچ ميپژوهشگاه فاقد خوابگاه اين  -1

 021-66494980: تلفن

  www.nigeb.ac.ir  :نشاني وبگاه  اوريزيست فنّ ندسي ژنتيك وپژوهشگاه ملي مه
الزم به ذكر است كه خوابگاه خودگردان بوده و استفاده از خوابگاه منوط به پرداخت هزينه  -2 .پژوهشگاه امكان واگذاري خوابگاه به خواهران را در صورت وجود ظرفيت دارداين  -1

براي رشته امتحاني بيوتكنولوژي كشاورزي پذيرفته شـدگان جهـت انجـام پايـان نامـه بـه پژوهشـكده         -4. باشد ت خوابگاهي براي برادران مياين پژوهشگاه فاقد امكانا -3. باشد مي
بيوتكنولوزي  هاي پژوهشكده هاي تحقيقاتي در ژنتيك مولكولي براساس نياز پروژهـ   شناسي نامه پذيرفته شدگان رشته زيست انجام پايان -5. گردند بيوتكنولوژي كشاورزي معرفي مي

 .پزشكي و پژوهشكده صنعت و محيط زيست پژوهشگاه خواهد بود

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                       1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   89صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  تپيوس

  1396سال  دكتريورودي  آزمونجو در ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانش شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.merc.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ مشكين دشت كرج انرژي و پژوهشگاه مواد

 ت در نظر گرفته شـده بـه هنگـام انتخـاب رشـته بـه سـايت       هاي تحقيقاتي و تسهيال توانند جهت اطالعات از پروژه داوطلبان مي -2. باشد پژوهشگاه داراي امكانات خوابگاهي مي -1
    026-36201888 :نمابر     36280040-9: تلفن        . ، روبروي شهرداري)ره(بلوار امام خميني ،مشكين دشت ،كرج: نشاني -3 .مراجعه نمايند پژوهشگاه

  www.osool.ac.ir  :نشاني وبگاه  الدين دانشكده غيرانتفاعي اصول
 .شرايط شغلي دانشـجويان نبايـد مـانع از انجـام فعاليـت تحصـيلي دانشـجو شـود         -2. ونات اسالمي براي كليه دانشجويان خواهر الزامي استئاستفاده از حجاب برتر و رعايت ش -1
ـ   پذيرفته شدگان طبق مقـررات از وام تحصـيلي صـندوق رفـاه دانشـجويان وز      -4 .كسب نمره  قبولي در مصاحبه دانشكده -3  .شـوند  اوري برخـوردار مـي  ارت علـوم، تحقيقـات و فنّ
چنانچه دانشـجو در طـول دوره    -6. ا دارددانشكده شعبه تهران امكانات خوابگاهي براي ارائه به دانشجويان ندارد و دانشكده شعبه قم تنها امكان واگذاري خوابگاه براي خواهران ر -5

شهريه ثابت و متغير واحدهاي درسي و رساله طبـق   -7. اوري اخذ خواهد شدد، شهريه طبق مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنّبه هر دليل از ادامه تحصيل در دانشكده منصرف شو
ـ        :سازمان مركزي دانشكده) الف: محل تحصيل نشاني -8. مصوبه هيات امناء اخذ خواهد شد واب تهران، تجريش، خيابان شهيد دكتر بـاهنر، خيابـان شـهيد مقدسـي، كـوي شـهيد ن

قـم، بزرگـراه عمـار ياسـر،     : قم مركز )ج 021-88934036-7 :تلفن ،21كوچه شهيد حميد فخاري، پالك ) عج(تهران، باالتر از ميدان ولي عصر : مركز تهران )ب  12 پالك كاشاني،
                                                                                                                       025-37773525: خيابان شهيد قدوسي، روبروي مركز خدمات حوزه علميه،  تلفن

  www.haeri.ac.ir  :نشاني وبگاه  اهللا حايري ـ ميبد آيتدانشگاه 
    035-32357505: تلفن       .زاده االسالم والمسلمين يحيي حجتبلوار مرحوم  2ميبد، ميدان دفاع مقدس، كيلومتر : نشاني -2. باشد پوشش خواهران در دانشگاه چادر مي -1

  www.urmia.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه اروميه
پرديس  ،ده سروجا 11كيلومتر  ،اروميه: نشاني -2. دنمراجعه نمايبه نشاني فوق  شگاهدانبه وبگاه  دانشگاهعمومي و اختصاصي از شرايط و ضوابط  اطالعه منظور كسب داوطلبان ب -1

  044-32752842 :نمابر  32752740-4:  تلفن     57561-51818: كدپستي      .نازلو
  www.ui.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه اصفهان

 .شـوند  لويـت بنـدي اسـكان داده مـي    شوند و در صورت وجـود ظرفيـت سـاير دانشـجويان بـا او      هاي دولتي اسكان داده مي االمكان در خوابگاه كليه دانشجويان واجد شرايط حتي -1
، ميهمـان، انتقـالي، بورسـيه، مجـازي،     )شـبانه (به دانشجويان نوبت دوم  -3. باشد هاي مجاز تحصيلي مي صرفاً در ترم مربوطحداكثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با دستورالعمل  -2

 .گيـرد  در صورت وجود ظرفيت برابر با ضوابط خوابگـاه تعلـق مـي   ) كيلومتر تا شهر اصفهان 100صله زير فا(هاي دولتي و بخش خصوصي و بومي  شاغل ارگانحضوري،  نيمهپرديس، 
سـهيالت  ت پرداخت -6 .گردد ه ميئتغذيه با يارانه دولتي صرفاً از روز شنبه تا چهارشنبه برابر با ضوابط و مقررات ارا ،در اين دانشگاه -5. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي -4

هـاي   توجـه بـه تـرم    سقف تسهيالت يكصد و پنجاه ميليون ريال و دوره بازپرداخت آن با. دانشجويان پرديس الحسنه با كارمزد ساليانه چهار درصد بابت شهريه دوران تحصيلي قرض
استفاده نمايد مشـروط بـه اينكـه     س از تسويه وام اول، مجددا از شرايط وامتواند پ به مبالغ بيشتر دانشجو مي ضمنا در صورت نياز. سه سال است تحصيلي باقيمانده دانشجو حداكثر

 .بيشتر نشود كل زمان پرداخت اقساط وي از زمان تحصيل دانشجو
   www.vaja.ir  :نشاني وبگاه  )وابسته به وزارت اطالعات(گاه اطالعات و امنيت ملي دانش

 .پذيرد وزارت اطالعات صورت مي ، منحصراً از ميان شاغلين)2165از كدرشته امتحاني  2197حل كدرشته م(مديريت اطالعات پذيرش دانشجو در رشته 

  www.alzahra.ac.ir  :نشاني وبگاه  )ويژه خواهران( ـ تهران) س(الزهرادانشگاه 
دانشـگاه در   -3 .باشـد  نيمسـال مـي   8دانشجويان مقطع دكتري روزانـه   رايحداكثر مدت مجاز استفاده از خوابگاه ب -2. گيرد خوابگاه فقط به دانشجويان روزانه دانشگاه تعلق مي -1

داوطلبـان   -4 .يابند هاي خودگردان زير نظر دانشگاه اسكان مي خوابگاه تعهدي ندارد ولي در صورت داشتن ظرفيت در) شبانه( براي دانشجويان دوره نوبت دوم خصوص ارائه خوابگاه
  .خيابان ونك ،ميدان ونك، تهران: نشاني -5 .مراجعه فرمايندفوق  صوص هزينه تحصيل نوبت دوم به سايت دانشگاه به نشانيخ گرامي جهت كسب اطالعات بيشتر در

 021-88044051-9: تلفن

  www.isuw.ac.ir  :نشاني وبگاه  )ع(امام صادقدانشگاه 
رشـته   پـذيرش در  -2 .سـت ا بـراي 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
بلـوار  ، )غرب(شهرك قدس : تهران: نشاني -5. مراجعه كنيددانشگاه به نشاني فوق اطالعات بيشتر به وبگاه كسب براي  -3. پذيرد ها صورت مي فقط از ميان خانم» مديريت آموزشي«

 ).ع(پرديس خواهران دانشگاه امام صادق ، ان شهيد طاهرخانيخياب، شهيد فرحزادي

  www.ilam.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه ايالم
خيابان  ،ايالم: نشاني -3 .باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متĤهلي مي -2 .ندارد) شبانه(نوبت دوم دوره ه امكانات خوابگاهي به دانشجويان ئگونه تعهدي در قبال اراچاين دانشگاه هي -1

     0843-2220015: تلفن       69315-516 :ستيپ ندوقص      .پژوهش

  www.edu.bonabu.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه بناب
: نشاني -3 .ماييدنمراجعه به نشاني فوق  وبسايت دانشگاه براي اطالعات بيشتر به -2. ژه اعطا خواهد كرد كمك هزينه وي 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 شرقياستان 

  www.basu.ac.ir  :نشاني وبگاه  بوعلي سينا ـ همداندانشگاه 
  6517838695: كدپستي      .روشن ي احمديهمدان، چهارباغ شهيد مصطف

   www.birjand.ac.ir  :نشاني وبگاه  بيرجنددانشگاه 
  056-32202301-302 و  32202049-51: تلفن           .اباد انتهاي بلوار شهيد آويني، پرديس شوكت ،بيرجند، خراسان جنوبي :نشاني

  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
  041-34780027: تلفن    .وگذر ابوريحان، خيابان شاهد، نبش كوي بهارستانتبريز، خيابان آزادي، ابتداي ضلع غربي ر: نشاني )استان آذربايجان شرقي مركز تبريز

 031-33381640-33370009: تلفن   .اصفهان، ميدان جمهوري، خيابان خرم، خيابان شهيدان شرقي: نشاني )استان اصفهان مركز اصفهان
 031-54752657: تلفن      .آران و بيدگل، بلوار دانشگاه: نشاني )استان اصفهان مركز آران و بيدگل

  077-33557782: نمابر   33543206: تلفن    .بوشهر، بلوار شهيد چمران، خيابان غدير: نشاني )استان بوشهر مركز بوشهر
  021-22808494: نمابر 22295747: تلفن .حاج محمود نوريان، كوچه شهناز، كوچه صفا تهران، فرمانيه، ديباجي شمالي، خيابان شهيد: نشاني )استان تهران مركز تحصيالت تكميلي

   88941858-88940093: تلفن   .الهي، تقاطع سپند تهران، خيابان انقالب، خيابان استاد نجات: نشاني )بتهران جنو(استان تهران مركز تحصيالت تكميلي 
  021-88916555: نمابر

 021-77312716-77311286: تلفن  .متري شيرازي 15وار بابائيان، خيابان تهران، حكيميه، بل: نشاني )تهران شرق(استان تهران مركز تحصيالت تكميلي 
، ميدان شهيد پيروز شفيعي، خيابان ياران، انتهاي )اوشان(، اتوبان ارتش، بلوار شهيد مژدي )ع(تهران، انتهاي اتوبان امام علي: نشاني )تهران شمال(استان تهران مركز تحصيالت تكميلي 

  021-22484834: نمابر    22484837-84234301: تلفن     .ياران دوم
  051-18683001) 511داخلي : (نمابر    18683900) 618-512داخلي : (تلفن    71آباد، معلم  مشهد، بلوار وكيل: نشاني )استان خراسان رضوي مركز مشهد

  024-33443895: نمابر       334712: تلفن    .زنجان، ميدان رسل، خيابان امامت: نشاني )استان زنجان مركز زنجان
 071-36222244: تلفن    .شيراز، شهرك گلستان، خيابان  دانشگاه پيام نور: نشاني )استان فارس مركز شيراز

  025-37179160: نمابر    37179160: تلفن   .متري عمار ياسر، بلوار تعاون 75قم، انتهاي : نشاني )استان قم مركز قم
 034-33353614: تلفن   .، ميدان پژوه)ره(كرمان، بزرگراه امام خميني: نشاني )استان كرمان مركز كرمان
  076-35344089: نمابر   35344181-8: تلفن     .علم و صنعت دانيبه م دهيدرگهان، نرس ،بزرگراه قشم 3 لومتريك ،قشم: نشاني )الملل قشم استان هرمزگان مركز بين
 035-32220011-32228110) 107داخلي : (تلفن  .اله خاتمي بلوار آيت اردكان،: نشاني )استان يزد مركز اردكان

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                       1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   90صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  تپيوس

  1396سال  دكتريورودي  آزمونجو در ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانش شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.tabrizu.ac.ir  :نشاني وبگاه  تبريزدانشگاه 

و بقيـه دوره   طول دوره دكتري سه الي چهار سال بوده و دانشجويان براي نصف دوره در دانشگاه تبريز -1 :شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دوره مشترك با دانشگاه خاور نزديك
كليه دروس به زبان فارسي و انگليسي توسط اساتيد مجرب داخلي و خارجي ارائه خواهند شد و همچنين رساله دانشجويان  -2. در دانشگاه خاور نزديك به تحصيل خواهند پرداخت

مدرك مشترك دانشگاه تبريز و دانشگاه خاور نزديك كشور قبرس شمالي با ذكر  به دانشجوياني كه دوره مشترك را طي نمايند، -3. نيز به زبان فارسي و انگليسي تدوين خواهد شد
با حـداقل  ) PBT(يا مدرك آزمون تافل  )60(با حداقل نمره ) IBT(ارائه مدرك زبان انگليسي آزمون تافل  -5. قبولي در آزمون مصاحبه علمي -4. گرايش مربوطه اعطا خواهد شد

شهريه دوره تحصيلي در مدت تحصيل در دانشگاه تبريز مطابق با شهريه دانشجويان نوبت دوم همـان سـال تحصـيلي     -6. )5(با حداقل نمره  IELTSيا مدرك آزمون  )480(نمره 
ه و ويـزا بـه عهـده    هـاي مسـافرت، اقامـت در قبـرس شـمالي، بيمـ       هزينـه  -7. بوده و در مدت تحصيل در دانشگاه خاور نزديك قبرس شمالي برابر با شهريه آن دانشگاه خواهد بود

باشد و داوطلبان مـرد از لحـاظ قـوانين و     1396ز تمام شرايط مندرج در دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز سال ئداوطلب بايد حا -8. دانشجويان خواهد بود
دانشـجويان در تمـام    -10. ت از تحصيل ملزم به حضور در دانشگاه تبريز خواهند بـود دانشجويان جهت فراغ -9. مقررات وظيفه عمومي منع قانوني براي ادامه تحصيل نداشته باشند

بـراي كسـب    داوطلبـان  -11 .شـند مدت تحصيل ملزم به رعايت قوانين، ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجويي و انضباطي دانشگاه تبريز و دانشگاه خاور نزديك قبرس شمالي مـي با 
 .مراجعه نمايندبه نشاني فوق دانشگاه  وبگاهضوابط دانشگاه به شرايط و ساير اطالعات در خصوص 

  www.kgut.ac.ir  :نشاني وبگاه  اوري پيشرفته كرمانتحصيالت تكميلي صنعتي و فنّدانشگاه 
بـه كليـه پذيرفتـه     -2. باشـد  از براي هـر سـوييت مـي   تخته با امكانات يخچال، آشپزخانه با كابينت و گ 4هاي  خوابگاه براي دانشجويان روزانه در محل دانشگاه به صورت سوييت -1

ميليـون ريـال اعتبـار     40ميليـون ريـال، مبلـغ     40برتر هر رشته در آزمون ورودي باشند، عالوه بر اعتبار پژوهشي عمومي دانشجويان بـه مبلـغ   % 10شدگان دوره دكتري كه جزء 
   034-33776617 :نمابر   33776611: تلفن   .كيلومتري شهرستان كرمان 28 : نشاني -3. واهد گرفتپژوهشي اختصاصي پس از تصويب طرح پيشنهادي رساله دكتري تعلق خ

  www.srttu.edu  :نشاني وبگاه  تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهراندانشگاه 
 در صورتيكه -3. گيرد ترم خوابگاه تعلق مي 8و در صورت لزوم حداكثر تا پس از بررسي هاي روزانه به دانشجويان دوره -2. گيرد نميهاي شبانه خوابگاه تعلق به دانشجويان دوره -1

شـاغل در  ه كـ  هاي روزانه يا شـبانه  داوطلبان در كد رشته محل -3. نيز شهريه دريافت خواهد شد نامه نظام شبانه از دانشجويان روزانه ترم باشد مطابق آيين 8طول تحصيل بيش از 
هـاي   در زمـان  پذيرفته شدگان دانشگاه از امكانـات مجموعـه ورزشـي    -4. گيرند اولويت پذيرش قرار مي باشند، در شرايط برابر در) سمي يا پيمانياعم از ر( وزارت آموزش و پرورش

  021-22970060: تلفن      .شعبانلو خيابان شهيد محسن ،لويزان ،تهران: نشاني -5. شوند مشخص شده طبق برنامه به صورت رايگان بهرمند مي
  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 .تومان ميليون 15: ي سازمان سنجشدكترآزمون 

. شـود  ن هديه پرداخت مـي ميليون توما 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     اول تحصيلي و الباقي در نيمساليك سوم مبلغ هديه در نيمسال  -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    96دانشگاه تربيت مدرس در سـال   -3. اختصاص خواهد داد) نتگرا(دانشگاه اعتبار ويژه پژوهشي 
در صـورت گذرانـدن دروس   (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  گاه تمهيدات الزم را به منظور استفاده دانشجويان دورهدانش -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   -7. شـود  داده مـي از نيمسال دوم اوري امتياز بيشتري براي سكونت در خوابگاه مجردي ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فنّ هاي دكتري روزانه، طبق دوره

بـه دانشـجويان روزانـه بـه طـور      توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه در پرديس مركزي، دانشكده كشاورزي و دانشكده منابع طبيعي نور، واگذاري خوابگاه به صورت مجـردي فقـط   
 .باشـد  يهاي اول و دوم خواهد بود و مدت سكونت حداكثر تا پايان نيمسال هشتم در مقطع دكتري با پرداخت نقدي اجاره بها در ابتـداي هـر  نيمسـال مـ     تدريجي در طول نيمسال

هـاي   دانشگاه امكان تامين خوابگـاه و امكانـات رفـاهي بـراي دوره     -8 .گيرد خوابگاه تعلق نمي) هاي وزارت علوم و بهداشت غير از بورسيه(ضمناً به دانشجويان روزانه شاغل و بورسيه 
صرفاً  ،96هاي متاهلي، به دانشجويان واجد شرايط ورودي  محدود بودن تعداد خوابگاه با توجه به -9. گيرد اي تعلق نمي را ندارد و به دانشجويان مذكور تغذيه يارانه) شبانه(نوبت دوم 

تغذيه دانشجويي طبق ضوابط صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت     -10. شد وام وديعه مسكن پرداخت خواهداوري، صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فنّبراساس ضوابط 
پرداخت هرگونه وام بصـورت محـدود و    -11. شود ه ميئتعطيل از شنبه تا چهارشنبه در سنوات مجاز تحصيلي ارا رفاً به دانشجويان روزانه در روزهاي غيراوري صفنّ علوم، تحقيقات و

ضروري اسـت قبـل از انتخـاب رشـته بـراي      ) هشبان(داوطلبان دوره نوبت دوم  -12. باشد اوري ميفنّ براساس اعتبار تاميني از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و
ـ در ضمن اين شهريه صرفا بابت ارا. آگاهي از ميزان شهريه به پورتال معاونت آموزشي دانشگاه مراجعه نمايند  -13. باشـد  ه خـدمات آموزشـي بـوده و شـامل خـدمات رفـاهي نمـي       ئ

 .           ، به سايت دانشگاه مراجعه نمايندهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه داوطلبان به منظور آگاهي از زمينه
  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 1396اً براي دانشجويان ورودي سال هاي پرديس دانشگاهي البرز اين دانشگاه، صرف محل تحصيل كدرشته *
كسب  -2. هاي سطح يك هاي مورد پذيرش از دانشگاه داراي دانشنامه كارشناسي ارشد يا باالتر در يكي از رشته -1 :هاي بورس اعزام به خارج مربوط به رشته اختصاصيشرايط ) الف

آزمـون زبـان انگليسـي     احراز حدنصاب نمـره  -4). ورودي يا خروجي(سب رتبه اول تا سوم در مقطع كارشناسي  -3). رودي يا خروجيو(رتبه اول تا سوم در مقطع كارشناسي ارشد 
  .داشتن گواهي نخبگي از بنياد ملي نخبگان -MCHE .5از  60و يا  Tolimoاز  480
چنانچه  -2. ايد به مؤسسه يا دانشگاهي تعهد خدمت داشته باشد و يا در استخدام محل ديگري باشدداوطلب نب -1 :ساير مقررات و ضوابط جهت استفاده از بورس اعزام به خارج) ب

كشـور محـل تحصـيل، نـوع بـورس، دانشـگاه محـل         -3. خواهد بـود » يكن لم كان«داوطلب بعد از اعالم قبولي نهايي به مدت يك سال به هر دليلي موفق به اعزام نشود، بورس وي 
، رشته تحصـيلي و انتخـاب   )در كشور ميسر نباشد رساله بايد در موضوعي انتخاب گردد كه در مرز دانش بوده و به هر دليل امكان تحقيق آن(ع رساله دكتري موضوتحصيل، تعيين 

قبل از اعزام و ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي خود  پذيرفته شدگان نهايي ملزم به ارائه طرح تحقيق -4. استاد راهنماي داخل بايستي با انتخاب و تأييد واحد مربوطه و دانشگاه باشد
 .   باشند ، مي)كه به تأييد استاد راهنماي خارجي و داخلي رسيده باشد(ماه يك بار  6هر 

  www.ihu.ac.ir  :نشاني وبگاه  ) ع( حسين  امام جامع دانشگاه 
هـاي نيروهـاي مسـلح بصـورت      به ترتيب از ميان كاركنان پايور سپاه و شاغلين ساير سـازمان ) ع(ندانشگاه جامع امام حسي 1396-97انتخاب هدفمند دانشجو در سال تحصيلي  -1

. هـا باشـند   داوطلبان بسيجي فعال نبايد در استخدام و متعهد خدمت به ارگان، سازمان و وزارتخانه: 1تبصره . بورس و همچنين بسيجيان فعال بصورت بورس و غير بورس خواهد بود
ها فقط از ميان كاركنان پايور سپاه و بسيجيان فعال داراي شـرايط بـورس و در    اي و مديريت صنعتي گرايش سيستم هاي مطالعات منطقه اب هدفمند دانشجو در رشتهانتخ: 2تبصره 

افـرادي بـورس سـپاه    : 3تبصـره  . گيـرد  جام مـي هاي نيروهاي مسلح ان فقط از ميان كاركنان رسمي سپاه و شاغلين ساير سازمان) گرايش 3(جنگ الكترونيك  -رشته مهندسي برق 
بايست موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با  كاركنان پايور سپاه پاسداران انقالب اسالمي مي -2. خواهند شد كه تأييديه الزم را از طريق معاونت نيروي انساني سپاه اخذ نموده باشند

شـاغلين   -3. نام در آزمون دكتري دريافت و در زمان مصاحبه به دانشگاه ارائـه نماينـد   نيروي انساني سپاه قبل از ثبت ادامه تحصيل خود بصورت منتسب را از مركز عمليات معاونت
زمـان  بايست موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل خود بصورت منتسب را از باالترين مقـام رسـمي سـازمان متبـوع دريافـت و در       هاي نيروهاي مسلح مي ساير سازمان

داوطلبـان   )1-5: سـاير شـرايط   -5. بايست، گواهي عضويت بسيج فعال را در زمان مصـاحبه بـه دانشـگاه ارائـه نماينـد      داوطلبان بسيج فعال مي -4. مصاحبه به دانشگاه ارائه نمايند
هاي عمومي سـپاه بـوده و در    بايست واجد صالحيت تمام داوطلبان مي )2-5. باشندمتناسب با نياز سپاه را داشته ) رساله(ها و پروژه پاياني  بايست توانايي انجام تحقيقات، پژوهش مي

كليـه   )4-5. شـدگان بسـيجي فعـال غيربـورس را نـدارد      گونه تعهدي مبني بر جذب و استخدام پذيرفتـه  سپاه هيچ )3-5. مراحل آزمون كتبي و مصاحبه امتياز الزم را كسب نمايند
هـا   تحصـيل در دوره ) 5-5. هاي تربيتي دانشگاه حضـور و مشـاركت فعـال داشـته باشـند      بايست در برنامه اوري ميزشي وزارت علوم، تحقيقات و فنّشدگان عالوه بر نظام آمو پذيرفته

جهـت اطـالع از جزييـات     -6 .هاي نيروهاي مسلح و بسـيجيان غيربـورس نـدارد    دانشگاه تعهدي براي تامين خوابگاه براي كاركنان ساير سازمان )6-5. بصورت تمام وقت خواهد بود
 .مراجعه شودنشاني فوق شرايط و ضوابط پذيرش دانشجوي بورس و غيربورس به سايت دانشگاه به 

  www.hsu.ac.ir  :نشاني وبگاه  حكيم سبزواري ـ سبزواردانشگاه 
  .توحيد شهر ،سبزوار ،خراسان رضوياستان : نشاني -2. اجعه نمايندداوطلبان گرامي براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مر -1

    051-44012613 :نمابر    44012611-44410104 :تلفن
  www.pgu.ac.ir  :نشاني وبگاه  ربوشهـ  دانشگاه خليج فارس

   077-31222273و  31222060: تلفن               .خيابان شهيد ماهيني، خيابان دانشجوبوشهر، : نشاني
  www.khu.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه خوارزمي ـ تهران

 .دنمراجعه نمايبه نشاني فوق  شگاهدانبه وبگاه  از شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه اطالعه منظور كسب داوطلبان ب

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                       1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   91صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  تپيوس

  1396سال  دكتريورودي  آزمونجو در ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانش شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.du.ac.ir  :نشاني وبگاه  دامغاندانشگاه 

  3671641167: كدپسـتي   .    ميـدان دانشـگاه   ،دامغـان : نشـاني  -2. باشـد  نيمسال تحصيلي مـي  8حداكثر  96انشجويان مقطع دكتري در سال مدت زمان ارائه خوابگاه براي د -1
      023-35220240 :تلفن

  www.cmu.ac.ir  :نشاني وبگاه  دريانوردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه 
 .باشـد  الزم به يادآوري است كه خوابگاه خواهران داخل مجتمع دانشگاهي مـي  -2. به دانشجويان، در حد امكان مساعدت بعمل خواهد آورده خوابگاه مجردي ئدر ارااين دانشگاه  -1
         054-35321025 :نمابر        35320020-3: تلفن         99717-56499: كدپستي      ). شهيد ريگي( چابهار، بلوار دانشگاه: نشاني -3

  www.razi.ac.ir  :نشاني وبگاه  رازي ـ كرمانشاهشگاه دان
.    بستان، خيابان دانشگاه كرمانشاه، طاق: نشاني -2. دنمراجعه نمايبه نشاني فوق  شگاهدانبه وبگاه  از شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه اطالعه منظور كسب داوطلبان ب -1

  www.uoz.ac.ir  :نشاني وبگاه  زابلدانشگاه 
دانشـجويان  دوره دكتري به صورت تمام وقت اسـت و   -2. دكتري را هم دارد) شبانه(امكان اسكان و ارائه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم  هاي روزانه دانشگاه زابل عالوه بر دوره -1

باشـند در   شوند و مسـتلزم پرداخـت هزينـه مـي     دانشگاه پذيرفته مي اين) شبانه( مهاي نوبت دو وجوه پرداختي كليه داوطلباني كه در دوره -3 .باشند بايست حضور دايمي داشته مي
هاي مرتبط در پايان هفته  ها و گرايش برنامه كالسي تمامي رشته) 4-1: خودگردان هاي پرديس رشته -4. جابجايي و تكميل ظرفيت به هيچ وجه مسترد نخواهد شد صورت انصراف،

مبلـغ  ) 4-3 .هاي روزانه و در طول هفته خواهـد بـود   كالسي همزمان با دوره ها در يك رشته يا گرايش خاص برنامه رسيدن به حد نصاب ظرفيتدر صورت ن) 4-2. گردد مي تشكيل
  054-31232330-5: فـن تل  98613-35856: كدپسـتي    .پرديس جديد دانشـگاه  ،جاده بنجار 3كيلومتر ، زابل: نشاني -5. گردد نيمسال در شروع هر ترم اخذ مي شهريه ثابت هر

 .دانشگاه زابل 2پرديس شماره  ،)ره(خيابان امام خميني ،ميدان جهاد، زابل :پرديس خودگردان
  www.kazerunsfu.ac.ir  :نشاني وبگاه  فارسي ـ كازرون مانلسدانشگاه 

كـازرون،  : نشـاني  -3. سب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعـه نماينـد  داوطلبان براي ك -2. امكان فراهم سازي خوابگاه خودگردان وجود داردين دانشگاه ادر  -1
    071-42226051-2تلفن       .چهارراه ارشاد، اول خيابان طالقاني

  www.semnan.ac.ir  :نشاني وبگاه  اننسمدانشگاه 
كه رتبه اول در هر كدرشته تحصيلي را احـراز نماينـد،    دانشجوياني -2. كند ين سال تحصيلي خوابگاه واگذار ميبه دانشجويان روزانه در اول ا توجه به امكانات، صرفابدانشگاه اين  -1

محـل تحصـيل و خوابگـاه دانشـكده روان      -4. پرديس خودگردان معذور اسـت  دانشگاه از ارائه خوابگاه به دانشجويان شبانه و -3. كنند خوابگاه دريافت مي در سال تحصيلي بعد هم
محل تحصيل و خوابگاه آموزشـكده دامپزشـكي ايـن     -5. باشد شهرستان سمنان مي كيلومتري از 20شهر و در فاصله  تربيتي و دانشكده منابع طبيعي واقع در مهدي شناسي و علوم

دانشـگاه   1ده دامغان، روبـروي پـارك سـوكان، پـرديس شـماره      جا 5سمنان، كيلومتر : نشاني -6. باشد كيلومتري از شهرستان سمنان مي 24واقع در شهميرزاد و در فاصله  دانشگاه
   023-33654329 :نمابر   33654329و  33654330: تلفن مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه -7. سمنان

  www.usb.ac.ir  :نشاني وبگاه  زاهدانـ  بلوچستان سيستان ودانشگاه 
 .دوبسايت دانشگاه مراجعه نماين بيشتر بهوابگاه و كسب اطالعات از شرايط و ضوابط واگذاري خ داوطلبان جهت كسب اطالع

  www.shahed.ac.ir  :نشاني وبگاه  شاهددانشگاه 
 ،يالتيتشـك  يوابسـتگ سـابقه  عـدم   -3 .يقانون اساسـ  و رانيا ياسالم يجمهور نظام ه،يفق تيبه وال يالتزام عمل اعتقاد و -2 .به احكام يالتزام عمل به دين مبين اسالم واعتقاد  -1

رعايـت كامـل ضـوابط پوشـش      -6 .مقـررات دانشـگاه   كامل به ضوابط و يبنديپا -5 .ثرؤم يفريك تيمحكوم قهنداشتن ساب -4 .يرقانونيغ يها گروه ها و سازمان احزاب و از يهوادار
 يعموم يها تيخصوص صالح است در يهيبد *) ضروري استخواهران  يبرا برتر به عنوان حجاب به چادر يالتزام عمل ود اعتقا(اسالمي و شئونات اسالمي براي خواهران و برادران 

 -7 .بـود  خواهـد پذيرفته و پذيرش نهايي داوطلبان منوط بـه تأييـد هسـته گـزينش دانشـگاه      صورت دانشگاه  نشيهسته گز يسو الزم از ياحراز موارد فوق بررس دوره و انيمتقاض
 از تواننـد  با قيمت تمام شده مـي  صورت وجود ظرفيت مازاد خوابگاهي و در اين گروه از دانشجويان صرفاً .راي دانشجويان نوبت دوم نداردخصوص تامين خوابگاه ب دانشگاه تعهدي در

 .)ره(امام خميني  حضرت حرم مطهر  قم، روبرويـ  تهران، ابتداي آزادراه تهران: نشاني -8. خوابگاه استفاده نمايند
  www.sku.ac.ir  :اهنشاني وبگ  دانشگاه شهركرد

 .اختصاص خواهد داد يخوابگاه و امكانات رفاه ،نامه واگذاري خوابگاه دانشگاه شهركرد دوره روزانه طبق شيوه طيواجد شرا انيدانشجوتعداد محدودي از انشگاه صرفاً به اين د
  www.uk.ac.ir  :نشاني وبگاه  د باهنر ـ كرمانيدانشگاه شه

 دوره كليه دانشـجويان  -2. باشد اي، باشگاه ورزشي، استخر شنا، سرويس اياب و ذهاب مي اه شهيد باهنر كرمان، شامل سلف سرويس، كتابخانه، سايت رايانهامكانات رفاهي دانشگ -1
در صورت وجود ظرفيت خالي ساير دانشجويان بر  -3. شوند و براي دانشجويان متاهل روزانه امكان اسكان در خوابگاه متاهلي وجود دارد هاي دولتي اسكان داده مي روزانه در خوابگاه

به دانشجويان دكتري تخصصي برتر، مطابق مقررات دانشگاه، بورس كوتاه مدت براي استفاده از فرصت تحقيقاتي خارج و يا داخل كشور،  -4. شوند اساس امتيازبندي اسكان داده مي
 -6. ريال اعتبار پژوهشي پس از تصويب طرح پيشنهادي رساله، متناسب با ماهيت پژوهش تعلـق خواهـد گرفـت    000/000/30به كليه پذيرفته شدگان تا مبلغ  -5. اعطا خواهد شد

برتر رتبه كشوري بدون لحـاظ  % 5مشروط بر اينكه جزء (برتر هر رشته در آزمون ورودي % 10به كليه پذيرفته شدگان كه جزء  -7. حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه الزامي است
تمـام   -9. گردد ساير خدمات رفاهي بر اساس ضوابط صندوق رفاه ارائه مي -8. گيرد تعلق مي پتا پ، كمك هزينه خوابگاه و تغذيه و كمك هزينه خريد يك دستگاه ل)سهميه باشند

، كرمـان : نشـاني  -11. گيـرد  دانشجويان شبانه وام شهريه تعلق ميبه دانشجويان روزانه وام تحصيلي و به  -10. گيرند دانشجويان به صورت رايگان تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي
          034-3132000: تلفن .  ميدان پژوهش، بزرگراه امام خميني

  www.sbu.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ تهران شتيد بهيدانشگاه شه
براي اطالع از ساير شرايط و ضوابط دانشگاه و همچنـين   داوطلبان -2 .باشد ميوطلبان در آزمون اولويت استفاده از خوابگاه، با توجه به امكانات دانشگاه و بر حسب رتبه قبولي دا -1

 .مراجعه نمايندفوق  و پرديس خودگردان به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني) شبانه(نوبت دوم  هاي هاي مصوب دوره شهريه
  www.scu.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ اهواز چمراند يدانشگاه شه

      061-33330010-19: تلفن.       گلستان ،اهواز: نشاني
  www.azaruniv.ac.ir  :نشاني وبگاه  آذربايجان ـ تبريز مدنيد يدانشگاه شه

  كيلومتري جاده 35دانشگاه  محل اصلي -2 .دنمراجعه نمايبه نشاني فوق  شگاهدانبه وبگاه  از شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه اطالعه منظور كسب داوطلبان ب -1
 .باشد مراغه مي ـ تبريز

  www.motahari.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ تهرانمطهري د يدانشگاه شه
 و اساسـي  ونقـان  ايـران  اسالمي جمهوري نظام به عملي التزام -2 .اسالم مبين دين به اعتقاد -1 :شرايط اختصاصي) ب .دباش مي خوابگاه فاقد اين دانشگاه :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 رتصو 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 31/6/96 تاريخ
 نمـره ( TOEFL ،)6 نمره( IELTS هاي آزمون از يكي در قبولي نمرهداشتن  -8. 31/6/96 تاريخ تا تحصيل از فراغت بر مبني گواهي ارائه با آخر متر دانشجويان -7. قم علميه حوزه
500(، TOLIMO )500 نمره (يا MCHE )سطح در فرانسه يا) 50 نمره DELF  تـا  بايسـتي  مـدرك  اين فاقد داوطلبان :تبصره. باشد نگذشته آن اخذ تاريخ از سال 2 از بيش كه 

 دكتـري  دوره بـه  ورود امتحانـات  در الزم حدنصاب كسب -9 .باشد مي فوق مدرك ارائه به منوط رساله عنوان تصويب دهند، ارائــــه را قبولي بر دال مدارك آموزشي مرحله انتهاي
 آزمـون  در شـركت  جهـت  دانشـگاه  ايـن  گلسـتان  سـايت  در اسـت  الزمازمان سـنجش،  پس از معرفي سـ  داوطلبان. )گزينش و علمي مصاحبه در موفقيت و تخصصي كتبي آزمون(

شوند از آزمون اختصاصـي معـاف خواهنـد بـود و تنهـا بايـد در مصـاحبه علمـي          مي) بدون اعمال سهميه( دكتريآزمون  25تا  1ز رتبه ئكه حا داوطلباني .نمايند نام ثبت اختصاصي
  .دوره دكتري و رعايت كامل مواد و منابع آزمون تعهد كتبي مبني بر تحصيل تمام وقت در -10. نام نمايند سامانه اين دانشگاه ثبت ولي الزم است در .اختصاصي شركت نمايند

 تهران، :نشاني )ج .اعالم خواهد شد  www.golestan.motahari.ac.ir :در پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني 96مكان مصاحبه ورودي مقطع دكتري براي سال  زمان و -11
 021-33566166-9 :تلفن .بهارستان ميدان

  www.shirazu.ac.ir  :نشاني وبگاه  شيرازدانشگاه 
دانشجوي پسر در خوابگاه دولتي ظرفيت خوابگاهي دارد، كه بر اساس اولويـت   200دانشجوي دختر و  200با توجه به محدوديت خوابگاهي، دانشگاه شيراز حداكثر براي پذيرش  -1
كيلومتري در صورت  100به دانشجويان روزانه ساكن اطراف شيراز تا شعاع  -3. اولويت واگذاري خوابگاه با دانشجويان داراي رتبه برتر آزمون سراسري خواهد بود -2. شود اگذار ميو

گونه تعهدي نسبت  دانشگاه شيراز هيچ -5. ندارد) شبانه(انشجويان نوبت دوم گونه امكانات و تعهدي براي اسكان كليه د دانشگاه شيراز هيچ -4. شود وجود ظرفيت، خوابگاه واگذار مي
تشكيل دوره بـراي هـر    -7. مراجعه فرماييد نشاني فوقدر صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر در مورد خوابگاه به سايت دانشگاه شيراز به  -6. به ارائه امكانات خوابگاه متاهلي ندارد

محـل   -8 .)ظرفيـت كمتـر از سـه نفـر     هايي بـا  غير از رشته( باشد گرايش مي/دانشجو براي آن رشته 3 نام حداقل مشروط به ثبت ودگردان دانشگاه شيراز،گرايش از پرديس خ/رشته
هـاي پـرديس    هـاي دوره  گرايش/هتدريس تمام دروس رشت -9. باشد هاي پرديس خودگردان در ساختمان پرديس خودگردان دانشگاه، واقع در شهر شيراز مي هاي دوره تشكيل كالس

 .پذيرد خودگردان توسط استادان مجرب دانشگاه شيراز انجام مي

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                       1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   92صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  تپيوس

  1396سال  دكتريورودي  آزمونجو در ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانش شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.put.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه صنعت نفت

تأمين بخشي از  -3. هاي دولتي گاهتغذيه در حد دانش -2. )به صورت بالعوض( ت مديره وزارت نفت و هيأت امناء دانشگاهأبرخورداري از كمك هزينه تحصيلي مطابق مصوبات هي -1
امكـان   -6). و در حـدود امكانـات دانشـگاه   در طـول دوره تحصـيل   (مجـردي  ي هـا  و امكانات خوابگاه تسهيالت -5. تسهيالت بيمه خدمات درماني -4. التحرير ها و لوازم هزينه كتاب

و امكان اخذ رساله دكتري در مـورد مشـكالت و   ) هاي مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو در زمينه(يل آشنايي دانشجويان با صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پااليش در طول مدت تحص
تحصيل در دانشگاه صنعت نفت به صورت تمام وقـت بـوده و    -8. التحصيالن ندارند دانشگاه صنعت نفت و وزارت نفت، هيچگونه تعهدي جهت استخدام فارغ -7. معضالت اين صنايع
     061-53267127: تلفكس روابط عمومي دانشگاه.    باشد تحصيل ممنوع مي اشتغال همزمان با

  www.uut.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه صنعتي اروميه
يابـد، در اختيـار دانشـجويان     يو در صورت امكان دانشگاه خوابگاه خودگردان با نرخ آزاد كه ساالنه با نرخ تـورم افـزايش مـ   گونه تعهدي در قبال خوابگاه نداشته  دانشگاه هيچاين  -1

  .اروميه، اول جاده بند: نشاني -3. باشد ريال مي 000/000/6حداقل قيمت خوابگاه در هر نيمسال  -2 .دهد متقاضي قرار مي
   044-31980285و  33728180-81 :تلفن      57155419: صندوق پستي        5716617165 :كدپستي

  www.aut.ac.ir  :نشاني وبگاه  ندانشگاه صنعتي اميركبير ـ تهرا
 .مراجعه نمايندبه نشاني فوق دانشگاه  وبگاهدانشگاه به عمومي و اختصاصي براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط  داوطلبان

  www.nit.ac.ir  :نشاني وبگاه  بابلدانشگاه صنعتي 
دانشگاه تعهدي براي دادن خوابگاه به دانشجويان نوبـت   -3. باشد دادن خوابگاه با دانشجويان روزانه خارج از استان مياولويت در  -2. باشد دانشگاه داراي خوابگاه متاهلي نمياين  -1

بـا تحصـيالت    هـاي مـرتبط   قـوانين و اطالعيـه   -5. مراجعـه گـردد  به نشاني فوق  پايگاه اطالع رساني دانشگاهبراي آشنايي با دانشگاه به  -4. و پرديس خودگردان ندارد) شبانه(دوم 
 011-32312269 :نمابر   32332071-4: تلفن             .باشد قابل دسترس مي  http://edu.nit.ac.ir :تكميلي در سايت

  www.kntu.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ تهران خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي 
هـاي   و زمينـه ه شده در مورد رشته، گـرايش  ئكنند، بايستي با دقت به توضيحات ارا هاي خود اعالم مي ي از انتخابداوطلباني كه اين دانشگاه را به عنوان يك -1 :ها دوره هيكل) الف

بـه   توانند به بخش مديريت تحصيالت تكميلـي در صـفحه اصـلي سـايت دانشـگاه      براي كسب اطالعات بيشتر عالقمندان مي -2. ه شده توجه نمايندئهاي ارا تخصصي كدرشته محل
با توجه به كمبود امكانات خوابگاهي، دانشگاه تعهدي مبني بر تأمين خوابگاه براي همـه دانشـجويان روزانـه نـدارد و برحسـب اولويـت        :دوره روزانه) ب .مراجعه نمايندفوق نشاني 

دانشجو شخصاً ضمن عقد قرارداد با دانشـگاه   -2. باشد مجاز نميتغيير دوره از نوبت دوم به روزانه به هيچ وجه  -1 :)شبانه( دوره نوبت دوم) ج .تخصيص خوابگاه انجام خواهد شد
هاي تحصيل مشمول هيچگونه تعهد مالي و در عين حال كاهش يا بخشودگي  هزينه -3. باشد ت امناي دانشگاه ميأهاي مصوب هي هاي تحصيل براساس تعرفه ملزم به پرداخت هزينه

  .ين خوابگاه و ساير امكانات رفاهي براي دانشجويان دوره نوبت دوم نخواهد داشتدانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأم -4. شود نمي
  www.sut.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز

       041-33443849 :نمابر      33443801-9: تلفن              .شهر جديد سهند ،تبريز: نشاني
  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 به كليه پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق مي -1
 023-32392204-9: تلفن                 3619995161 :دپستيك         316: صندوق پستي .    بلوار دانشگاه، ميدان هفت تير ،شاهرود

  www.sharif.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه صنعتي شريف ـ تهران
د در سـامانه  هاي الزم به دانشگاه صنعتي شريف معرفي خواهند شد، الزم است نسبت به تكميل اطالعات خـو  هاي مختلف با احراز حد نصاب هاي كدرشته داوطلباني كه از آزمون -1

قابل توجه متقاضيان  -2. به اطالع خواهد رسيد اقدام نمايند به نشاني فوق هاي مقرر از طريق وبگاه دانشگاه هايي كه در زمان تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شريف مطابق آگهي
، جهـت دريافـت   1396هاي ذكر شـده دانشـگاه صـنعتي شـريف در سـال       داوطلبان رشته كليه: اوري نانوهاي رياضي، علوم كامپيوتر، مهندسي برق، علوم اقتصادي و علوم و فنّ رشته

  .مراجعه نمايند به نشاني فوق اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه
به سه نفر از پذيرفته  -2. الملل كيش دانشگاه صنعتي شريف اعطا خواهد شد ، دانشنامه رسمي پرديس بينكيش آموختگان پرديس به دانش -1: كيش شرايط پرديس خودگردان

هـا باشـند،    هاي آزاد اسالمي مراكـز اسـتان   هاي دولتي يا دانشگاه هاي اول تا سوم در مقطع كارشناسي ارشد خود از دانشگاه شدگان آزمون تحصيالت تكميلي كه موفق به كسب رتبه
براي پذيرفته شدگان از طريق آزمون تحصيالت تكميلـي كـه    -3. گيرد رديس تعلق ميمعافيت از پرداخت شهريه تحصيلي مصوب هيأت امناي دانشگاه به تشخيص شوراي پذيرش پ

تخفيف شهريه متغيـر مصـوب هيـأت امنـاي دانشـگاه در نظـر       % 20التحصيل شده باشند،  در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد خود از پرديس كيش دانشگاه صنعتي شريف فارغ
در  www.kish.ac.irيـا   www.kish.sharif.edu :در پايگـاه اينترنتـي   1396-97هاي مختلف در سـال تحصـيلي    هريه براي رشتهاطالعات مربوط به ش -4. گرفته خواهد شد

پرداخـت   .شـود  هاي دانشجويي و در صورت نياز، آموزش زبان نمي هاي مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب و ساير هزينه مبلغ شهريه شامل هزينه -5 .باشد دسترس عالقه مندان مي
در صورت انصراف يـا اخـراج دانشـجو از     -6. نام كرده باشد شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي است، حتي اگر دانشجو مرخصي تحصيلي باشد و يا در واحدهاي جبراني ثبت

الملـل كـيش، اولويـت بيشـتر      طبق شرايط پذيرش پرديس بـين  -7. د شددوره در هر يك از مراحل تحصيل و به هر دليل، وجه دريافتي از دانشجو بابت شهريه به وي مسترد نخواه
 021-66165041 :تلفن.              باشند مي) با توجه به معدل تراز شده( 15و معدل كارشناسي ارشد باالي  13براي متقاضياني است كه داراي معدل كارشناسي باالي 

  www.sutech.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه صنعتي شيراز
 .نماييد مراجعهبه نشاني فوق دانشگاه گاه وببه و همچنين وضعيت خوابگاه هاي نوبت دوم و پرديس خودگردان  براي اطالع از ميزان شهريه در دوره

  www.mut.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
ـ     توانند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مطابق آيـين  شدگان همانند ساير دانشجويان كشور مي پذيرفته -1 :عمومي شرايط) الف اوري اسـتفاده  نامـه وزارت علـوم، تحقيقـات و فنّ

ـ  آموختگان اين دانشگاه همانند دانشگاه شرايط خروج از كشور دانشجويان و دانش -2 .نمايند تواننـد مطـابق قـوانين     دانشـجويان مـي   -3 .اوري اسـت هاي وزارت علوم، تحقيقات و فنّ
ـ  نامه اه از فرصت تحقيقاتي داخل و خارج از كشور طبق آييندانشگ موضـوع   -5 .دانشـگاه خوابگـاه را تـامين خواهـد كـرد      -4 .اوري اسـتفاده نماينـد  هاي وزارت علوم، تحقيقات و فنّ
 ابعيت جمهـوري اسـالمي ايـران بـراي داوطلـب و خـانواده وي      تبرخورداري از  -6 .هاي تحقيقاتي پيشرفته نياز محور است هاي تحصيلي كليه دانشجويان دكتري از محل پروژه رساله

پوشـش   -8 .داري از احزاب در داخل دانشگاه مجاز نيست هاي حزبي و جانب فعاليت اما ،كند هاي اجتماعي، دانشجويي، نشاط سياسي حمايت مي دانشگاه از فعاليت -7 .ضروري است
  ..داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند -9. خواهد بودبانوان محترم متناسب با مقررات دانشگاه 

به استخدام دانشـگاه  و در چارچوب سهميه مصوب طبق مقررات  ،صورت تمايل دانشگاه برتر كشور در 10 مقطع كارشناسي ارشد آموختگان رتبه اول دانش -1 :تسهيالت ويژه) ب
خوابگاه مجردي و متاهلي، كمك هزينه تحصيلي مناسب، وام ازدواج، يـك دسـتگاه رايانـه همـراه و امكـان      ( در طول تحصيل از امكانات رفاهي آمد و خواهند صنعتي مالك اشتر در

دانشـگاه از  واگـذاري از سـوي   هاي  وژهآموختگان در اجراي پر بودن دانشگاه، در صورت توانمندي دانش با توجه به پژوهش محور -2 .شوند برخوردار مي) انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي
 .كسر خواهد شدو با تاييد بنياد نخبگان نيروهاي مسلح خدمت سربازي آنها متناسب با ميزان همكاري 

  www.aut.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ تهران عالمه طباطباييدانشگاه 
رتبـه  : گـردد  شرح پرداخت مـي  اي بدين هديه) دانشگاه پذيرش دانشجو دارند 3هايي كه حداقل در  هدر رشت(دكتري به دانشجويان رتبه برتر دوره روزانه مقطع -1 :تسهيالت) الف

دانشجو دارند تنها به رتبه اول روزانـه   هايي كه دو دانشگاه پذيرش در رشته -2. تومان و رتبه سوم مبلغ سه ميليون تومان اول مبلغ هشت ميليون تومان، رتبه دوم مبلغ پنج ميليون
سوي سازمان سنجش هستند، در صـورتي كـه دانشـجو     هاي فوق، رتبه داوطلب در آزمون برگزار شده از رتبه: 1تبصره . پرداخت خواهد شد دكتري مبلغ دوازده ميليون تومانمقطع 

يـك سـوم مبلـغ هديـه در     : 2تبصره . سنجش خواهد بود ني كسب شده در سازما هاي يك تا سه را احراز نموده باشد، مالك دريافت هديه، رتبه در مرحله مصاحبه دانشگاه نيز رتبه
دانشجويان روزانـه   -1 :ضوابط واگذاري خوابگاه) ب. اساس پيشرفت تحصيلي دانشجو در طول تحصيل پرداخت خواهد شد هاي بعد و بر نيمسال نيمسال اول تحصيلي و الباقي در

 .دانشـگاه عالمـه فاقـد خوابگـاه متـأهلي اسـت       -3 .اسـت  دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان پرديس -2 .د شدخوابگاه برخوردار خواهن دكتري در صورت وجود ظرفيت از اولويت
اطع ، بلوار دهكـده المپيـك، تقـ   تهران :نشاني سازمان مركزي) ج. باشد هاي تهران و البرز معذور مي هاي تابعه استان دانشجويان ساكن در شهرستان دانشگاه از ارائه خوابگاه به -4

نظامي  خيابان خيابان توانير، ،)عج(تهران، خيابان ولي عصر :پرديس تحصيالت تكميلينشاني ) د*  021-44737510-19: تلفن 1489684511 :كدپستي .بزرگراه شهيد همت
 .نمايندمراجعه  دانشگاه گاهبه وب ساير شرايطلي و تحصيالت تكمي داوطلبان براي اطالع از شهريه دوره پرديس  *  021-88770012الي  19: تلفن.   نبش هفت پيكر ،گنجوي

  www.iust.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ تهران صنعت ايران علم ودانشگاه 
بـراي   خوابگاه متاهلي فاقد همچنين اين دانشگاه -2. نمايد روزانه به تعداد محدود در صورت وجود امكانات خوابگاهي، خوابگاه واگذار مي اين دانشگاه براي دانشجويان دختر دوره -1

نشـاني  بـه  ) خـودگردان (از شهريه و تسهيالت پـرديس دانشـگاهي    براي اطالع -3. باشد دوره نوبت دوم مي دانشجويان دوره روزانه بوده و فاقد هرگونه خوابگاه براي كليه دانشجويان
 .باشد مي  pga.iust.ac.ir : گاهسايت تحصيالت تكميلي دانش نشاني -4. مراجعه شود campus2.iust.ac.ir : اينترنتي

  www.apu.ac.ir  :نشاني وبگاه  علوم انتظامي اميندانشگاه 
 .الزامي اسـت  تظامي امينكاركنان شاغل رسمي در نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، داشتن شرايط اختصاصي اعالمي در دفترچه اختصاصي صادره از دانشگاه علوم انبراي  -1
 -الزم است بـه سـايت اينترانـت دانشـگاه علـوم انتظـامي امـين       ، جرم يابي و مديريت پيشگيري از هاي جرم اطالعات بيشتر از شرايط و ضوابط خاص رشتهكسب هت جداوطلبان  -2

 .معاونت تربيت و آموزشي دانشگاه 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                       1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   93صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  تپيوس

  1396سال  دكتريورودي  آزمونجو در ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانش شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.ujsas.ac.ir  :نشاني وبگاه  )دادگستري(خدمات اداري  علوم قضايي ودانشگاه 

در صورت وجود امكانات و شرايط به پذيرفته  -2. بايست در زمان مصاحبه سوابق علمي، آموزشي، پژوهشي و تاليفات خود ارائه نمايند كليه پذيرفته شدگان چند برابر ظرفيت مي -1
سـوابق آموزشـي،   بررسـي  ي كـه متعاقبـاً بـراي مرحلـه     در زمـان  ،اي الزمه داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر و تهيه و تكميل كاربرگ -3. گردد شدگان نهايي خوابگاه واگذار مي

  .9پالك  ،خيابان خارك ،انقالب نرسيده به پل كالج يابانخ ،تهران: نشاني -4. مراجعه نمايندنشاني اينترنتي فوق به مصاحبه اعالم خواهد شد و اوري پژوهشي و فنّ
   021-66707024-66707021: تلفن       1133913615: كدپستي

  www.ramin.ac.ir  :نشاني وبگاه  رامين ـ مالثاني اهوازمنابع طبيعي  علوم كشاورزي ودانشگاه 
       061-36522370 :تلفن            .وجود داردمحدوديت امكانات خوابگاهي در اين دانشگاه  -2. كيلومتري شهر اهواز قرار دارد 30در اين دانشگاه  -1

  www.sanru.ac.ir  :نشاني وبگاه  ساريمنابع طبيعي  ورزي وعلوم كشادانشگاه 
: نشـاني  -3 .هاي دوره پرديس به سـايت پـرديس دانشـگاه مراجعـه شـود      در خصوص ميزان شهريه -2. باشد ها مي ها و دوره اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي كليه رشته -1

 011-33687715 :نمابر           33687574-76 :تلفن  578 :پستيصندوق         .جاده جاده دريا 9كيلومتر  ،ساري
  www.gau.ac.ir  :نشاني وبگاه  گرگانمنابع طبيعي  علوم كشاورزي ودانشگاه 

نفرات برتر آزمون كه ايـن دانشـگاه    به -2. گيرد كليه پذيرفته شدگان تعلق ميباشد و به دانشگاه داراي خوابگاه و ساير امكانات رفاهي نظير تغذيه و سرويس اياب وذهاب مياين -1
دانشگاه گرايش آب و زمين وجود ندارد و  براي رشته آبخيزداري در اين -3. خواهد شد ءيسه اعطائهايي مطابق مصوبات هيات ر مشوق كنند جوايز و را براي ادامه تحصيل انتخاب مي

اسـتان  : نشـاني  -5. دنـ مراجعـه نماي نشـاني فـوق   دانشگاه به گاه جهت كسب اطالعات بيشتر به وبداوطلبان  -4 .كنند رقابت مي آبخيزداري همه داوطلبان در رشته علوم و مهندسي
  017-32251703 :نمابر             32251701-4: تلفن            .ميدان بسيج، گرگان ،گلستان

  www.kmsu.ac.ir  :نشاني وبگاه  فنون دريايي خرمشهر علوم ودانشگاه 
 061-53534403 :نمابر         53534941: تلفن      ).ع(ابن ابيطالب بلوار علي ،خرمشهر: نشاني -3 .ردوجود داسلف غذاخوري  -2. باشد ابگاه محدود ميوانات خامك -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 :نمابر          )144-143-141-103 :هاي داخلي(   32802610: تلفن.     )ع(روبري مسجد امام صادق ،شهرك پرديسان ،قم: نشاني

  www.imamreza.ac.ir  :نشاني وبگاه  مشهدـ  )ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
يت فقيه و قانون اساسـي  اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به وال -1: باشند وابسته به آستان قدس رضوي بوده و دانشجويان ملزم به رعايت موارد زير مي) ع(دانشگاه امام رضا

رعايت مفاد مندرج در دفترچه  -3 .هاي مرتب با دانشگاه و رعايت كامل اصول عفاف در محيط) ترجيحا چادر براي خواهران(رعايت كامل حجاب اسالمي  -2 .جمهوري اسالمي ايران
دانشجويان ممتاز و حافظين قرآن در طـول دوران تحصـيل    -4. رد قانوني بعمل خواهد آمدبراي كليه دانشجويان الزامي است و بديهي است با متخلفين طبق مقررات برخو 2شماره 

توانند از خوابگاه دانشجويي بـا هزينـه    دانشجويان دختر و غيربومي واجد شرايط مي -5 .دانشگاه از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شداين براساس شيوه نامه استعدادهاي درخشان 
          051-38041: تلفن        91735 -553:صندوق پستي.       خيابان دانشگاه ،خيابان اسرار، مشهد :آدرس -6. دشخصي استفاده نماين

  www.amiralmoemenin.ac.ir  :نشاني وبگاه  اهوازـ  )ع(منينؤاميرالمغيرانتفاعي دانشگاه 
 061-33337505 :نمابر      33337525: تلفن  .29پالك  ،جنب پل سلمان فارسي ،وار امام موسي صدربل ،اهواز، امانيه: نشاني -2. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه مي -1

  www.eyc.ac.ir  :نشاني وبگاه  كي ايوانغيرانتفاعي دانشگاه 
كليه دانشجويان در طـول تحصـيل تحـت پوشـش      -2. ارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شدهاز مزاياي وام شهريه در چترم  هر رانشجويان دد -1

 گـرم  از وعده غذايي هر روزدانشجويان  -4. گيرد تخفيف شهريه تعلق مي% 20به تمامي افراد شاغل در نيروهاي مسلح و فرزندان ايشان تا سقف  -3. بيمه حوادث قرار خواهند گرفت
كي صورت گرفته، سرويس اياب و ذهاب از عمده ميادين اصـلي تهـران و شـهرهاي مسـير      هنگي كه با پايانه شهر ايوانبا هما -5. گردند مند مي در سالن غذاخوري مجهز بهره) ناهار(

ز اينترنت دانشجويان ا -7. گردند مند مي اي و سيستم اطالعات آموزشي مبتني بر وب، بهره هاي مجهز رايانه دانشجويان از كتابخانه ديجيتال، كارت سالمت، سايت -6. باشد برقرار مي
  .خيابان دانشگاه اهللا طالقاني، آيت بلوار كي، ايوانشهرستان سمنان، استان  :نشاني -8. گردند مند مي معتبر بهره علميهاي اطالعات  ه رايگان و دسترسي به منابع و پايگا

            023-34521562: نمابر          34521563 :تلفن               35918-99888 :كدپستي
  www.bou.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ قم) ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه 

داشـتن   -2-1: علميـه و داراي يكـي از مـدارك زيـر باشـند      هاي داوطلبان بايستي از طالب رسمي حوزه -2 .دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه دانشجويان ندارد -1
دانشـگاه   -3 .هاي مـرتبط  هاي علميه در رشته حوزه 3داشتن مدرك سطح  -2-2 .مرتبط هاي رشته مدرك كارشناسي ارشد مورد تاييد در ههاي علميه به همرا حوزه 2سطح  مدرك

  .دانشگاه انتهاي بلوار، پرديسان، قم: نشاني -5 .گردد از آنان شهريه دريافت نمي تحصيل براي طالب واجد شرايط رايگان است و -4. دارد مصاحبه
  025-325048604 :نمابر       32136658 :تلفن

  www.khatam.ac.ir  :نشاني وبگاه  خاتم ـ تهرانغيرانتفاعي دانشگاه 
اي بوفـه  ايـن دانشـگاه دار   -2 .شـوند اسـتفاده نماينـد    هاي غيرانتفاعي كه در سايت صندوق رفاه معرفـي مـي   توانند از خوابگاه دانشجويان ميباشد و  اين دانشگاه فاقد خوابگاه مي -1

 021-89174525: نمابر        89174400: تلفن          30پالك  ،حكيم اعظم يابانخ ،شيراز شمالي يابانخ ،خيابان مالصدرا ،ميدان ونكتهران، : نشاني -3. باشد دانشجويي مي
  www.khayyam.ac.ir  :نشاني وبگاه  خيام ـ مشهدغيرانتفاعي دانشگاه 

   9189747178: كدپستي      . ميدان مطهري، بلوار شهيد رفيعي ،)ع( بزرگراه امام علي، مشهد: نشاني -2. هزينه از دانشجو خواهد بودتأمين خوابگاه با اخذ  -1
 051-35251999 :نمابر               35134777-35252777-35156: تلفن

  www.shomal.ac.ir  :نشاني وبگاه  شمال ـ آملغيرانتفاعي دانشگاه 
بـه دانشـجويان    -2. الزم را بعمـل خواهـد آورد   خوابگاه ندارد ولي دفتر تهيه مسكن دانشجو واقع در دانشگاه در ايـن زمينـه همكـاري    دانشگاه هيچگونه تعهدي براي تأميناين  -1

توانند براي كسب اطالعات بيشـتر بـه    داوطلبان مي -4. در اولين نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد -3. تعلق خواهد گرفت الحسنه متقاضي، تسهيالت بانكي قرض
     731 :ندوق پستيص .     )ع(سه راهي امامزاده عبداهللا ،)تهرانـ  آمل( جاده هراز 5كيلومتر ، آمل: نشاني -5. مراجعه نمايندفوق  سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني

 011-44203755 :نمابر  44203710-13 :تلفن
  www.ashrafi.ac.ir  :نشاني وبگاه  اصفهانـ  شهيد اشرفي اصفهانيعي غيرانتفادانشگاه 

رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، در محيط دانشگاه و خارج  -2 .ونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت براي تمام دانشجويان الزامي استئرعايت كامل ش -1
 -4. مند خواهنـد شـد   اوري مطابق ضوابط در صورت تامين اعتبار بهرههاي اختصاص داده شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فنّ ويان از وامدانشج -3 .از دانشگاه كامال الزامي است

ها بـراي   الورود در خوابگاهاسكان دانشجويان دختر غيربومي جديد -5. خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر غيربومي به طور خودگردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است
ارائه تسهيالت مالي از جملـه تقسـيط شـهريه نيمسـال،      -7. باشد اين دانشگاه داراي كليه امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، علمي و پژوهشي مي -6. نيمسال اول و دوم الزامي است

 031-36502825 :نمابر         36502820-4 :تلفن .   م جنوبيئبلوار قا ،رسپاهانشه ،اصفهان :نشاني -8. الحسنه بانك مهر و ساير تسهيالت اعطاي وام قرض
  www.shbu.ac.ir  :نشاني وبگاه  اصفهانـ شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 

مصـوب وزارت علـوم،    يها نامه نيو آئ مقررات 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 ييدانشجو مهيب ياياز مزا انيدانشجو -3. دينما تيو دانشگاه را رعا يو فناور قاتيتحق

صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشـگاه را مطـابق    در -5. ندياستفاده نما) طرف صندوق رفاهصورت تأمين بودجه از  در(ي و فناور قاتيرفاه وزارت علوم، تحق
وار ، شهر بهارسـتان، بلـ  اصفهان: نشاني -7. نحوه پرداخت شهريه چهار ساله، با توجه به مصوبه هيأت امنا تعيين شده است -6. ديپرداخت نما يو فناور قاتيتحق ضوابط وزارت علوم،

     031-6816767 :نمابر        6816760-6: تلفن            81431-53784: يكد پست.    فرشته ابانبهشت، نبش خي
  www.sadjad.ac.ir  :نشاني وبگاه  مشهدـ  صنعتي سجادغيرانتفاعي دانشگاه 

امر اسكان دانشجويان پسر همكـاري خواهـد    همچنين ستاد اسكان دانشگاه در -2. باشد نه مينفر ويژه خواهران با اخذ هزي 200ظرفيت  اين دانشگاه داراي خوابگاه اختصاصي با -1
  64جالل آل احمد  ،بلوار جالل آل احمد ،مشهد: نشاني -4. اوري استفاده نمايندعلوم، تحقيقات و فنّ توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت دانشجويان اين دانشگاه مي -3. نمود

 051-36029110 :نمابر           36029000: تلفن                91881-48848 :كد پستي
  www.edalat.ac.ir  :نشاني وبگاه  انـ تهر غيرانتفاعي عدالتدانشگاه 

           1415845351: كدپستي           .26پالك ، كوچه دانش كيان، )عج(عصر ، باالنر از ميدان ولي)عج(عصر وليخيابان  ،تهران: نشاني -2 .باشد محل تحصيل تهران مي -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 شرايط و ضوابط دانشگاه( ها پيوست                       1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   94صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  تپيوس

  1396سال  دكتريورودي  آزمونجو در ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانش شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.usc.ac.ir  :نشاني وبگاه  تهران ـ فرهنگ علم وغيرانتفاعي دانشگاه 

يـاي وام  دانشـجويان ايـن دانشـگاه از مزا    -2. باشـد  امكان تقسيط شهريه دانشجويان برابر مصوبات هيات امنا و هيات رييسه دانشگاه فراهم مـي  -1: شرايط و ضوابط عمومي) الف
در صـورت  ) هاي عادي ضروري و اضـطراري  وام ازدواج و وام(الحسنه دانشجويان ايران  اوري و نيز از تسهيالت صندوق قرضشهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فنّ

 .باشـد  مندي از وام شهريه براي دانشـجويان فـراهم مـي    ص، مذاكره و امكان بهرهها جهت اخذ تسهيالت شهريه با شرايط خا 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. اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد -4
تكويني به منظور پاسداشت زحمات و خـدمات زنـده يـاد دانشـمند جهـادگر دكتـر سـعيد         ـعلوم جانوري   ـشته زيست شناسي  پذيرش در ر -1: شرايط و ضوابط اختصاصي) ب

اير داوطلبان ممتاز آزمـون دكتـري سـ    -2. پذيرد صورت مي) بدون اخذ شهريه( آشتياني بنيانگذار پژوهشگاه رويان به صورت مشترك با آن پژوهشگاه و به صورت دوره روزانه كاظمي
كه محل تحصيل خود را دانشگاه علم و فرهنـگ انتخـاب نماينـد در صـورت پـذيرش نهـايي از مزيـت        ) نفر اول داراي برترين نمره برابر اعالم سازمان سنجش(هاي دانشگاه  كدرشته

وم و سوم برترين نمره از تخفيف در شهريه برابـر مقـررات و ضـوابط    ضمناً نفرات د). شرايط احراز در فرآيند مصاحبه تخصصي اعالم خواهد شد( .مند خواهند شد تحصيل رايگان بهره
دانشـگاه مسـتند    دانشجويان دكتري به ازاء انتشار يا ارائه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، بر اساس نظر شوراي پژوهشي -3. برخوردار خواهند بود

هاي الزم و نيـاز واحـدها،    آموختگان مقطع دكتري دانشگاه، مشروط به احراز صالحيت دانش -4. وهشي از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شدهاي پژ به آيين نامه تشويق فعاليت
فلكـه دوم   ،تهـران : نشـاني  -5. هاي علمي پژوهشي و آموزشي معرفي خواهنـد شـد   هاي جهاددانشگاهي برابر مقررات و ضوابط مربوط جهت همكاري در طرح موسسات و پژوهشكده

     021-44214750: نمابر   44238171-5: تلفن     .كوچه بهار ،)پارك سابق( موشيغخيابان شهيد نرسيده به پل همت،  ،بلوار اشرفي اصفهاني ،صادقيه
 021-23562180: فن پژوهشگاهتل       www.royaninstitute.org :رساني پژوهشگاه رويان پايگاه اطالع نشاني -6

  www.ustmb.ac.ir  :نشاني وبگاه  و فنون مازندران ـ بابلعلوم غيرانتفاعي دانشگاه 
   011-32190118 :نمابر         32191205-9: تلفن       . 12مازندران، بابل، خيابان شيخ طبرسي، سرداران : نشاني

  www.qhu.ac.ir  :نشاني وبگاه  ديث ـ قمغيرانتفاعي قرآن و حدانشگاه 
پرداخـت شـهرية دوره و    -3 .هـاي داخلـي دانشـگاه    رعايت كامـل ضـوابط و دسـتورالعمل    -2 .موفقيت در مصاحبة عمومي و علمي دانشگاه -1 :شرايط عمومي و اختصاصي) الف

در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفـاه دانشـجويان، اعتبـار    : 1تبصره  .يأت أمناي دانشگاهمطابق با نرخ مصوب ه...) اعم از رفاهي، فرهنگي و (هاي خدمات جانبي آن  هزينه
، پژوهشگران، فعاالن فرهنگي، طالب، حافظان )در طول سنوات مجاز(سال  دانشجويان برتر و ممتاز در هر: 2تبصره . گردد تخصيص داده شده بين دانشجويان واجد شرايط توزيع مي

گرفتـه شـده،    هاي در نظر مندان براي دريافت اطالعات بيشتر از تخفيف عالقه: 3تبصره . نامة مالي دانشگاه از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد ، طبق آيين...ن و قرآن، ايثارگرا
امكانـات آموزشـي،   ) ب .تمـام وقـت در دورة دكتـري   تعهد كتبي مبني بـر تحصـيل    -5 .صالح مراجع ذيسوي احراز صالحيت عمومي از  -4. مراجعه نمايندوبسايت دانشگاه به 

گيـري از اسـتادان مجـرب دانشـگاهي و حـوزوي، كتابخانـة        برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، امكانات كمك آموزشي مركز رايانه و آزمايشـگاه زبـان، بهـره    :پژوهشي و رفاهي
رصـدخانه و آسـمان   (گانه براي خواهران و برادران، مركز اطالع رساني و اينترنت، مركز نجوم و ستاره شناسي تخصصي علوم حديث و علوم قرآني و تاريخ اسالم، تاالرهاي مطالعة جدا

د موا )ج ...). سالن بدنسازي و ،استخر، سونا(، سالن اجتماعات و غذاخوري، مجموعة ورزشي )طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه(ويژه خواهران ، خوابگاه خودگردان )نما در شعبة تهران
گروه آموزشـي مربـوط بـه هـر      هاي علمي و پژوهشيِ داوطلبان است، صرفاً محورهاي مورد نظر ها و توانمندي از آنجا كه هدف از مصاحبه احراز صالحيت :و منابع مصاحبة ورودي
بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، خيابان شهيد نظـري ثابـت،   : ركز قمم -1 :نشاني دانشگاه و واحدهاي تابعه) د. دانشگاه قرار خواهد گرفت طالع رسانيرشته، متعاقباً در پايگاه ا

-55902270: تلفـن   .)ع(شهرري، ضلع جنوبي حرم مطهر حضرت عبدالعظيم: شعبة تهران -2*  025-37176561: تلفن   .، مؤسسه علمي فرهنگي دارالحديثبعد از شهرك جهاد
همين دفترچـه   6ه صفح» م«از بند » 2قسمت «بايست داراي شرايط و ضوابط مندرج در  اين دانشگاه مي) 2180 رشته امتحانيكد(اسالمي در رشته مدرسي معارف متقاضيان تحصيل *    021

 .راهنما باشند
  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 يالتزام عمل و 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
در دوره  ليتحصـ  -3. دانشـگاه  يدر آزمون شـفاه  تيموفق -2. يتمام وقت در دوره دكتر ليتحصبر  يتعهد مبن -1 :ياختصاص طيشرا) ب .بيتقر هياز روح يو برخوردار يالماس

كـه در طـول    يكسـان  -5 .گردد يشدگان اخذ م رفتهيپذاز  ليتحص نهيهز ازپنجاه درصد  -4 .را ندارد ليبه صورت تمام وقت خواهد بود و دانشجو حق اشتغال در دوره تحص يدكتر
دانشجويان ممتاز به ميزان موفقيتشان در طول تحصيل از پرداخـت تمـام    -6 .گردند يمعاف م هيشناخته شوند از پرداخت شهر يدانشگاه مذاهب اسالم هيبورس طيواجد شرا ليتحص

 ،تهران: نشاني -8. دانشگاه تعهدي در برابر تأمين خوابگاه نخواهد داشت -7. گردند اير تسهيالت دانشگاه برخوردار ميشوند و از س يا بخشي از شهريه مطابق ضوابط دانشگاه معاف مي
   021-66465252 :تلفن        .3 پالك، خيابان روانمهر، خيابان فلسطين جنوبي

  www.mofidu.ac.ir  :نشاني وبگاه  مفيد ـ قمغيرانتفاعي دانشگاه 
هاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين رعايت حجاب كامل اسالمي و پوشش چادر توسط خواهران در تمـام   نامه ن اخالقي و اسالمي و مقررات و آيينوئرعايت ش -1

بـا دريافـت   (به ظرفيت موجود، امكان واگـذاري خوابگـاه    با توجه) اعم از برادران و خواهران(دانشگاه براي پذيرفته شدگان  -2. ها و مراكز وابسته به دانشگاه مفيد الزامي است بخش
هـاي پژوهشـي،    فعاليـت : دانشجوياني كه شرايطي از قبيـل  -4 .اوري خواهد بودها طبق ضوابط مصوب وزارت علوم تحقيقات و فنّ شهريه دوره -3. را دارد) هزينه تمام شده از دانشجو

در  رتبـه دانشـجو   البالغه و ساير مسابقات فرهنگي و ورزشي، بر اساس رتبه دانشجو در آزمـون ورودي سـازمان سـنجش و    نهج حافظان قرآن كريم و  هاي علمي، برگزيدگان جشنواره
مصـوب  (ات نامـه تخفيفـ   طبق آيـين  ... طول دوره تحصيلي، اتمام پايه هفتم و باالتر دروس حوزوي با توجه به كارنامه حوزوي، تحصيل همزمان بيش از يك دانشجو از يك خانواده و

پـذيرش   -6. هاي خدمات جانبي بر اساس تصويب شـوراي دانشـگاه از دانشـجو اخـذ خواهـد شـد       برابر مصوبه هيأت امنا هزينه -5 .شوند ، از تخفيف در شهريه برخوردار مي)دانشگاه
طالب شركت كننده در آزمـون دكتـري در صـورت     -7. رودي سازمان سنجشاز طريق آزمون و )ب .ضوابط و مقررات دانشگاه )الف .گيرد دانشجويان غيرايراني از دو طريق انجام مي

 فـوق  داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتـي دانشـگاه بـه نشـاني     -8. مند شوند هتوانند از بورسيه دانشگاه بهر كسب حد نصاب علمي و شرايط و ضوابط دانشگاه مي
          025-32925765: نمابر         32130348: تلفن      . ميدان مفيد ،متري صدوق 45انتهاي  ،قم: نشاني -9 .مراجعه نمايند

  www.um.ac.ir  :نشاني وبگاه  فردوسي ـ مشهددانشگاه 
يا داخل كشـور حمايـت مـالي و اداري    ماهه خارج  6هاي  دانشگاه از اعزام دانشجويان به دوره -2. دانشجو در دانشگاه الزامي استطبق مقررات آموزشي كشور، حضور تمام وقت -1

هاي باال قرار بگيرند مورد حمايت مـالي تـا سـقف ده     خوشه در خوشه بندي دانشجويان استعداد برتر دانشگاه را دارند و در صورتي كه در دانشجويان دكتري حق شركت -3. كند مي
هـاي   يكي از دانشـگاه ( 1انجام شد نيز بار ديگر در سطح  1395 هاي دولتي كه در سال بندي دانشگاهدانشگاه فردوسي مشهد در آخرين سطح  -4. گرفت ميليون تومان قرار خواهند

 ويـژه دانشـجويان دكتـري    براي تحصيل و پس از فراغت از تحصيل همه دانشجويان، بـه  طور مستقيم و يا غيرمستقيم قرار گرفت كه اين امر به) دانشگاه تراز اول ايران 7رتبه برتر از 
پذيرفته شـده   هاي ويژه ارتقاي صالحيت زبان تخصصي براي كليه داوطلبان دانشجويان دكتري، برنامه در راستاي توان افزايي -5. ، آثار مثبت زيادي به همراه خواهد داشتتخصصي

روابـط اسـتادان بـا    : فضاي عمـومي دانشـگاه شـامل    -6. شود يهاي تكميلي و تقويتي ارائه م آموزش در دوره هاي تدارك ديده شده است كه پس از تعيين سطح زبان در قالب برنامه
 -7. تر ساخته اسـت  نشاط با كشور جهان، محيط يادگيري را پربار و 17المللي از  كشور در جذب دانشجويان بين هاي گسترده فرهنگي و ورزشي، و دانشگاه نخست دانشجويان، برنامه

دانشـجويان از اسـتانداردهاي جهـاني     افزاري و سرعت اينترنت بـراي دسترسـي   دانشگاه برتر كشور است و امكانات سخت 3از  دانشگاه فردوسي مشهد در رتبه بندي وبومتريك يكي
يه دانشجويان و هاي دانشگاه براي كل غذاخوري امكان استفاده از ناهار در -9. گيرد دانشجويان واجد شرايط وام تحصيلي تعلق مي بر اساس ضوابط صندوق رفاه به -8. كند تابعيت مي

صـورت رايگـان تحـت     تمـام دانشـجويان بـه    -11 .گـردد  ساير خدمات رفاهي بر اساس ضوابط صندوق رفاه ارائه مي -10. خوابگاهي فراهم است صبحانه، نهار و شام براي دانشجويان
هاي دولتي است كه در  فرهنگي و رفاهي در مجموعه دانشگاه امكانات ورزشي، ها و ترين زيرساخت دانشگاه فردوسي مشهد داراي قوي -12. گيرند مي پوشش بيمه عمر و حوادث قرار

هـاي دو نفـره در خوابگـاه مجـردي      مجموعه پرديس دانشگاه، اتاق درصد از دانشجويان روزانه واجد شرايط در 100درصد و تا سقف  80 حداقل به -13. دارد اختيار دانشجويان قرار
دانشـگاه فردوسـي مشـهد     الملـل  سايت مديريت آموزشي و پرديس بـين  الملل براي آگاهي از ميزان شهريه تحصيلي به وره نوبت دوم و پرديس بينداوطلبان د -14. گردد واگذار مي

تـري از   دريافت تصـوير دقيـق  كنيم براي  داوطلبان گرامي توصيه مي به كليه -16. باشد پرديس دانشگاه فردوسي مشهد مي ژوهشكده مطالعات اسالمي واقع درپ -15. مراجعه نمايند
 .مراجعه كنندوبگاه دانشگاه به نشاني فوق مشهد به  دانشگاه فردوسي

  www.qom.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه قم
هـاي   بـا رعايـت اولويـت خـانواده    ) مقدس قـم  كيلومتر تا شهر 80به استثناي فاصله كمتر از (نيمسال  6باشد و حداكثر به مدت  مي اين دانشگاه داراي محدوديت خوابگاه دولتي -1

امكان استفاده از خوابگاه غيردولتـي بـا مـديريت بخـش     ) شبانه( ساير دانشجويان اعم از روزانه و نوبت دوم -2. نمايد نيازمند، خوابگاه واگذار مي هاي ايثارگران و نيازسنجي از خانواده
ريال بوده است و دانشـگاه تعهـدي نسـبت بـه تـأمين       8,400,000 به ازاي هر نيمسال تحصيلي مبلغ 95-96يلي هزينه خوابگاه غيردولتي در سال تحص( خصوصي را دارا مي باشند

) از شنبه تـا چهارشـنبه  ( مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه فقط در روزهاي غيرتعطيل) دانشجويان وزارت علوم با نرخ مصوب صندوق رفاه(غذاي دانشجويي  -3). هزينه خوابگاه ندارد
محيط آموزشي، اداري و فرهنگـي   -4. توانند در ايام سال تحصيلي از خدمات رستوران آزاد دانشجويي استفاده نمايند مي همچنين دانشجويان. شود ابر با ضوابط و مقررات ارائه ميبر

قـم،  : نشـاني  -6. دانشجويان دختـر الزامـي اسـت    ه و اماكن وابسته برايدر تمام محيط دانشگا) پوشش چادر(حجاب اسالمي برتر  داشتن -5. باشد خواهران و برادران كامالً مجزا مي
  3716146611 :كدپستي .               شهرك قدس بلوار الغدير، بعد 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                       1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   95صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  تپيوس

  1396سال  دكتريورودي  آزمونجو در ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانش شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.kashanu.ac.ir  :نشاني وبگاه  كاشاندانشگاه 

و در فاصله ) انتهاي خيابان طالقاني(مالصدرا  در واحد خواهران واقع در بلوار) ودگردانبصورت خ(باشد، محل تحصيل و خوابگاه  مي »زن«هايي كه پذيرش در آن فقط  براي رشته -1
كيلومتري دانشگاه  40قمصركاشان در فاصله حدود  شده در پژوهشكده اسانس، واقع در محل تحصيل و خوابگاه دانشجويان پذيرفته -2. باشد كيلومتري دانشگاه كاشان مي 10حدود 

تواننـد از خوابگـاه    دانشـگاه، مـي   محدود وجود دارد و دانشجويان واجد شرايط با پرداخت اجاره بهاي تعيين شده توسـط  براي دانشجويان روزانه، خوابگاه بصورت -3. باشد كاشان مي
-5. باشـد  اري خارج دانشگاه تحت نظر دانشگاه ميخودگردان داخل دانشگاه يا استيج خوابگاه دختران بصورت خودگردان داخل دانشگاه و خوابگاه پسران بصورت -4. استفاده نمايند

رفـاه   تغذيـه بـا نـرخ صـندوق     -6. ارائه خواهـد شـد   در صورت امكان و وجود ظرفيت خالي با نرخ مصوب دانشگاه خوابگاه و گيرد تعلق نمي خوابگاه) شبانه(به دانشجويان نوبت دوم 
% 60بـا پرداخـت حـدود    ) شبانه(دانشجويان نوبت دوم  -7. شود برابر ضوابط و مقررات ارائه مي ل از شنبه تا چهارشنبهدانشجويان، صرفا براي دانشجويان روزانه در روزهاي غيرتعطي

 .استفاده نمايندتوانند از تسهيالت  همانند دانشجويان شبانه مي دانشجويان اتباع روزانه نيز -8. توانند از تغذيه استفاده نمايند مي) يارانه %40 با لحاظ حدود(هزينه تمام شده 
  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 بهشتيناگرگ: نشاني
  www.gonbad.ac.ir  :نشاني وبگاه  گنبددانشگاه 

اسـتان  : نشـاني . ه نمايندمراجعبه نشاني فوق داوطلبان براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به سايت دانشگاه  -2. گيرد به تمام دانشجويان خوابگاه تعلق مي -1
   017-33268882: نمابر           33268883: تلفن           .انتهاي بلوار بصيرت، خيابان شهيد فالحي ،گنبد كاووس ،گلستان

  www.guilan.ac.ir  :نشاني وبگاه  گيالن ـ رشتدانشگاه 
داوطلبان جهت اطالع از  -2. كند بندي فراهم ميربومي دوره روزانه، امكان اسكان را با توجه به اولويتفقط براي قبول شدگان غي،1396-97دانشگاه گيالن براي سال تحصيلي  -1

 .ددانشگاه مراجعه نماين به سايتتوانند  هاي تماس مي ها و تلفن دانشكده ها، نشاني وضعيت خوابگاهها،  شهريه دوره
  www.lu.ac.ir  :نشاني وبگاه  آباد ـ خرم لرستاندانشگاه 

خدمات سـلف بـراي دانشـجويان روزانـه و شـبانه براسـاس قـوانين         -2 .نمايد نيمسال خوابگاه واگذار مي 8دانشگاه جهت دانشجويان مقطع دكتري تخصصي روزانه به مدت اين  -1
: نشـاني  -4 .باشـد  ه مـي ئقابل ارا) بدون يارانه دانشجويي( براي دانشجويان دكتري پرديس خودگردان خدمات سلف بصورت آزاد -3. گردد ه ميئصندوق رفاه دانشجويان كل كشور ارا

 066-33120104 :نمابر            33120097-33120106 :تلفن               .تهران ـجاده خرم آباد  5كيلومتر  ،آباد خرم
  www.umz.ac.ir  :نشاني وبگاه  بابلسرـ مازندران دانشگاه 

ـ    اطالعات بيشستر به سايت دانشگاه مازندران به نشاني كسب توانند جهت  دانشجويان گرامي مي.  .باشد ميدانشجويي دانشگاه فاقد خوابگاه اين  : ا شـماره تلفـن  فـوق مراجعـه و يـا ب
 .ها تماس حاصل نمايند امور خوابگاه 35302820-011

  www.uma.ac.ir  :نشاني وبگاه  اردبيلـ محقق اردبيلي دانشگاه 
اردبيـل، انتهـاي خيابـان    : نشـاني  -2. گيـرد  تعلـق مـي  برابر مقررات خوابگاه دولتي تحصيلي نيمسال  4به مدت حداكثر ، )شبانه(و نوبت دوم  روزانه هاي هتمام دانشجويان دوره ب -1

 045-33512081-90: تلفن     .دانشگاه
  www.maragheh.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه مراغه

       041-37276068-37278001:  تلفن                    .مادر ميدان ،اتوبان اميركبير ،مراغه: نشاني
  www.maaref.ac.ir  :نشاني وبگاه  قمـ  دانشگاه معارف اسالمي

جام خواهد داد تا امكان استفاده از هاي الزم را ان قبال تأمين خوابگاه براي دانشجويان ندارد؛ البته دانشگاه جهت تأمين خوابگاه تالشگونه تعهدي در دانشگاه معارف اسالمي، هيچ -1
قم، بلوار : نشاني -4. باشد و شعبه ديگري ندارد شهر قم مي مكان اين دانشگاه و محل تحصيل در -3. باشد دانشگاه داراي سلف سرويس مي -2. گردد خوابگاه براي دانشجويان فراهم

متقاضيان تحصيل *    025-32920061: لفكست  32110666و   321101 :تلفن     37155555: كدپستي        72، پالك 6و  4ابتداي بلوار جمهوري اسالمي، بين كوچه  امين،
 .همين دفترچه راهنما باشند 6ه صفح» م«از بند » 2قسمت «بايست داراي شرايط و ضوابط مندرج در  اين دانشگاه مي) 2180 رشته امتحانيكد(در رشته مدرسي معارف اسالمي 

  www.malayeru.ac.ir  :نشاني وبگاه  دانشگاه مالير
دانشـگاه   وبگـاه توانند به  مي... تغذيه و  خوابگاه، وام تحصيلي، :مندي از امكانات رفاهي شامل داوطلبين محترم در خصوص بهره -2. گيرد به دانشجويان غيربومي خوابگاه تعلق مي -1

 081-33339841 :تلفن      65719-95863 :كدپستي        .مالير ـجاده اراك  4كيلومتر : نينشا -3 .ندنماياطالعات الزم را كسب مراجعه و به نشاني فوق 
  www.vru.ac.ir  :نشاني وبگاه  ـ رفسنجان) عج(عصر وليدانشگاه 

 034-34356700 :نمابر    31312188 :تلفن   .يزدـ  بهمن، ابتداي جاده رفسنجان 22ميدان  رفسنجان،: نشاني
  www.hormozgan.ac.ir  :نشاني وبگاه  گان ـ بندرعباسهرمزدانشگاه 

076-33711041: تلفن    3995 :صندوق پستي     .جاده ميناب 9 كيلومتربندرعباس، : نشاني
  www.tabriziau.ac.ir  :نشاني وبگاه  هنر اسالمي ـ تبريزدانشگاه 

    041-35412140: نمابر    35297521-35419975: تلفن    51335-4567: صندوق پستي    5164736931: كدپستي.  ميدان حكيم نظامي ،خيابان آزادي ،تبريز: نشاني
  www.aui.ac.ir  :نشاني وبگاه  هنر اصفهاندانشگاه 

ننـد كـه هزينـه هـر نيمسـال حـداقل       اسـتفاده ك ) خصوصـي (هـاي خـودگردان    بايـد از خوابگـاه  متقاضي خوابگاه دانشجويان  و باشد دانشگاه هنر اصفهان فاقد خوابگاه دولتي مي -1
  .اصفهان، خيابان حكيم نظامي، چهارراه خاقاني: نشاني -2. كه نرخ تورم ساليانه نيز به آن اضافه خواهد شد، باشد براي ترم اول مي) هزار تومان هشتصد(ريال  8,000,000

 031-36249836-36249840 :تلفن     1744 :صندوق پستي
  www.art.ac.ir  :ي وبگاهنشان  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
پـرديس خـودگردان دانشـگاه     -5 .باشـند  ونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شده ميئشدانشجويان موظف به رعايت  -4 .نداردو پرديس خودگردان را  )شبانه(دوم 

 .ها در تهران متصور است ؛ ليكن احتمال تشكيل كالسهنر در شهر كرج مستقر است
  www.yt.ac.ir  :نشاني وبگاه  ياسوجدانشگاه 

بـراي اطـالع از    -3. كنـد  بورس كمك هزينه تحصيلي اعطا مـي  ،دانشگاه ياسوج به داوطلبين ممتاز -2 .هدد صاص مياختاين دانشگاه به كليه دانشجويان ورودي جديد، خوابگاه  -1
      074-33223177-33223193: تلفن     .خيابان دانشجو ،ميدان معلم ،ياسوج: نشاني -4 .مراجعه نماييدبه نشاني فوق شرايط اعطاي بورس به وبگاه دانشگاه 

 .جنب سازمان بهزيستي استان ،خيابان پاسداران ،ياسوج: ان مركزي دانشگاهساختم نشاني -5
  www.irost.ac.ir  :نشاني وبگاه  رانيا يصنعت و يعلم يها سازمان پژوهش

 تهـران، بزرگـراه آزادگـان   : نشـاني  -3. ينـد داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به سايت سـازمان مراجعـه نما   -2. باشد ميبراي دانشجويان  يخوابگاهامكانات فاقد  سازماناين  -1
       021-56276631: نمابر   56276325-9: تلفن گويا     56276631: اداره كل آموزش تلفن    .راد ، احمدآباد مستوفي، خيابان انقالب، خيابان شهيد احساني)جنوب(

  www.iasbs.ac.ir  :نشاني وبگاه  صيالت تكميلي در علوم پايه زنجانمركز تح
انتهاي بلـوار اسـتاد يوسـف ثبـوتي، پـالك       ،زنجان: نشاني -2 .نمايندجبر به سايت دانشكده مراجعه  -جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص پذيرش در رشته رياضيداوطلبان  -1

 024-33155142 :نمابر     33151: تلفن     45137-66731 :كدپستي    45195-1159 :صندوق پستي               444
  www.nrisp.ac.ir  :نشاني وبگاه  تحقيقات سياست علمي كشور ـ تهرانمركز 

  .9تهران، خيابان مالصدرا، خيابان شيرازي جنوبي، خيابان سهيل، پالك : نشاني -2 .باشد مركز تحقيقات سياست علمي كشور فاقد خوابگاه مي -1
  021-88061747: نمابر              88036144 :تلفن

  www.icrc.ac.ir  :نشاني وبگاه  اوري رنگ و پوشش ـ تهرانپژوهشي علوم و فنّ مؤسسه
 .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  نميدان حسي تهران،: نشاني -2

  www.iricss.org  :نشاني وبگاه  )شهر جديد پرديس( ـ تهران غيرانتفاعي علوم شناختيمؤسسه 
اوري و مطابق با مصوبات هيأت امناي مؤسسـه  وزارت علوم، تحقيقات و فنّ از پذيرفته شدگان بر اساس ضوابط -2. باشد راي دانشجويان ميخوابگاهي بتسهيالت فاقد  اين مؤسسه -1

 021-76291140: نمابر     76291130: تلفن.   ، بلوار علوم شناختي، بلوار چمران4شهر جديد پرديس، فاز : ها نشاني و محل تشكيل كالس -3. گردد شهريه دريافت مي
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 )معدلفرم ( ها پيوست                                                   1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   96صفحه   )فرم معدل(ها  پيوست

  محل درج شماره پرونده

            
              

  

  
  

  هاي اد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دورهفرم مخصوص معدل و تعد -2پيوست شماره 
  1396سال ) Ph.D(در آزمون ورودي دوره دكتري  كننده  شركتاي  كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه

  

  باسمه تعالي

                
  1396/     /              : تاريخ                

  ....................................................................................: شماره                        
  

  ............................................................ :به شماره شناسنامه ............................................................ :فرزند ........................................................................................................... :نام و نام خانوادگي: دانشجو :از

  ........................................................ :در سال تحصيلي ........................................................................................................................ :ورودي رشته ............................................................ :متولد سال                    
  

      ..................................................................................................................... مؤسسه آموزش عالي/ معاونت محترم آموزشي دانشگاه : به

  با سالم و احترام     
آزمون  ...................................................................................................................................................................در رشته امتحاني خواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه     

 ، ميانگين واحدهاي گذرانده اينجانب را تا تاريخام نام و شركت نموده ثبت 1396سال  )Ph.D(دكتري  ورودي دوره
  .جهت اعالم به سازمان سنجش آموزش كشور گواهي نماييد 30/11/1395

   

  :نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو    
  

  1396/          /           :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                                                                                                                                             

   روفو بح                           20تا  0يا مؤسسه آموزش عالي، برمبناي  /در اين دانشگاه 30/11/1395ايشان تا تاريخ 
  

  .واحد درسي گذرانيده است               ضمناً نامبرده تا تاريخ فوق  . باشد مي                                                        
   

  

  معاون آموزشي                          
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي                                                                                                                                    

   
  

  :تذكرات
نـام و   ثبـت  1396سـال   )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
بديهي است آن دسته از داوطلباني كه نسبت به دريافت اين فرم اقـدام ننمـوده و معـدل خـود را در     . التحصيلي خود ارائه نمايد محل فارغ

شدگان نهايي قرار گيرند قبولي آنان لغـو و بـا آنـان مطـابق      پذيرفتهدر صورتي كه در رديف   ،وده باشندنامي، اشتباه درج نم تقاضانامه ثبت
  .ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد

آن را تكميـل، تأييـد و پـس از    » ب«ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شده از داوطلبان مذكور، قسمت  دانشگاه -2
نسخه از اين فرم را تحويل داوطلب و نسخه دوم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند، تا در مهر و امضاي معاون آموزشي، آن را ثبت و يك 

  . صورت هرگونه استعالم در خصوص وضعيت معدل داوطلب، دانشگاه بتواند بر اساس اين مدرك موجود بررسي و پاسخ الزم را ارائه نمايد
اي، الزم است پس از دريافت فرم تأييد شده آن را نزد خود نگه داشته تا در  حرفهدانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتري  -3

التحصـيل   نام در ايـن آزمـون فـارغ    ضمناً آن دسته از داوطلباني كه پس از ثبت. مؤسسه محل قبولي ارائه نماينددانشگاه يا صورت قبولي به 
هرگونـه  . نام بعمل خواهـد آمـد   از آنان ثبت) ميانگين مندرج در اين فرم(دل التحصيلي آنها مالك نبوده و با همين مع شوند، معدل فارغ مي

 .اعالم تغيير معدل براي اين دسته از داوطلبان مغايرت محسوب شده و طبق ضوابط با آنان رفتار خواهد شد
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 )نويس انتخاب رشته پيشفرم ( ها پيوست                            1396 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   97صفحه   )نويس فرم انتخاب رشته پيش(ها  پيوست

 

  1396سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري فرم نويس  پيش -3پيوست شماره 
    

    كدرشته     و گرايش نام رشته    نام دانشگاه    كدرشته     و گرايش نام رشته    نام دانشگاه
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 1396سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري انتخاب رشته دفترچه راهنماي 
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