
  1صفحه 

 دفترچه راهنماي انتخاب رشتهشرايط، ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات بخش الف) اصالحيات 
  :)فصل سوم(

  :دانشگاه مفيد قم -1

براي كسب اطالعات  .براي پذيرفته شدگان با شرايط علمي خاص، رايگان است »فلسفه گرايش فلسفه عصر جديد«تحصيل در رشته 
 دانشگاه مراجعه كنيد. گاهبيشتر به وب

  :تهران شرق –نور استان تهران پيامدانشگاه  -2

 021-77311286و    021- 77312716متري شيرازي.        تلفن:  15خيابان  ،بلوار بابائيان –حكيمه ، نشاني: تهران

 :هاكدرشته محل 7تا  1شماره ب) اصالحيات جداول 

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

رديف دوره

 1 روزانه 1543 دانشگاه اراك علوم قرآن و حديث نفر 2نفر به  5كاهش ظرفيت از 

 2  روزانه  1553  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث  نفر 4نفر به  7كاهش ظرفيت از 

 3  روزانه  1556 دانشگاه ميبد علوم قرآن و حديث  نفر 2نفر به  4كاهش ظرفيت از 

 4  روزانه  1557 دانشگاه ميبد  البالغهعلوم و معارف نهج  نفر 2نفر به  4كاهش ظرفيت از 

 5  روزانه  1558  دانشگاه قم  تفسير تطبيقي  نفر 3نفر به  7كاهش ظرفيت از 

 6  نوبت دوم  1559  دانشگاه اراك علوم قرآن و حديث  نفر 1 نفر به 2كاهش ظرفيت از 

 7  نوبت دوم  1567 دانشگاه ميبد علوم قرآن و حديث  نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از 

 8  نوبت دوم  1568 دانشگاه ميبد  البالغهعلوم و معارف نهج  نفر 1نفر به  3كاهش ظرفيت از 

 9  نوبت دوم  1569  دانشگاه قم  تفسير تطبيقي  نفر 1نفر به  2كاهش ظرفيت از 

 10  غيرانتفاعي  1574  دانشگاه غير انتفاعي مذاهب اسالمي  علوم قرآن و حديث  نفر 3نفر به  7كاهش ظرفيت از 

 11  غيرانتفاعي  1575  دانشكده غير انتفاعي اصول الدين  علوم قرآن و حديث  نفر 3نفر به  7كاهش ظرفيت از 

 12  غيرانتفاعي  1576  دانشكده غير انتفاعي اصول الدين  علوم قرآن و حديث  نفر 3نفر به  7كاهش ظرفيت از 

پرديس   1579  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث  نفر 4نفر به  7كاهش ظرفيت از 
  خودگردان

13 

به » زن و مرد«جنس پذيرش از 
  .شداصالح » مرد«

 14  روزانه  1747  دانشگاه امام صادق (ع )  ديريت آموزشيم

 15  روزانه  1754  اهواز –دانشگاه شهيد چمران   مديريت آموزشي  محلحذف رشته 

  مديريت بازاريابيگرايش  مديريت بازرگاني  نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

  تحصيالت تكميلي تهران
 16  پيام نور  2087

  نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از 
مديريت گرايش  مديريت بازرگاني

  گذاري بازرگانيسياست
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

  تحصيالت تكميلي تهران
 17  پيام نور  2088

  نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از 
رفتار سازماني و گرايش  مديريت بازرگاني

  مديريت منابع انساني
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

  تحصيالت تكميلي تهران
 18  پيام نور  2089

 19  روزانه  2139 شيراز دانشگاه  توليد و عملياتگرايش  مديريت صنعتي  نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از 

 20  روزانه  2152 شيراز دانشگاه  هامديريت سيستمگرايش  مديريت صنعتي  نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از 

  فيزيكشيمي گرايش شيمي   نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از 
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

  مركز مشهد
 21  پيام نور  2427

  شيمي گرايش شيمي آلي  نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از 
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

  مركز مشهد
 22  پيام نور  2497

  شيمي گرايش شيمي تجزيه  نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از 
 -استان خراسان رضوي  دانشگاه پيام نور

  مركز مشهد
 23  پيام نور  2568

  ينشيمي گرايش شيمي معد  نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از 
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

  مركز مشهد
 24  پيام نور  2622

 25  روزانه  2802  دامغان  رياضي گرايش جبر  نفر 3نفر به  6كاهش ظرفيت از 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  2صفحه 

 ها:كدرشته محل 7تا  1جداول شماره ب) اصالحيات  ادامه

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

رديف دوره

  رياضي گرايش جبر  نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

  تحصيالت تكميلي تهران
 26  پيام نور  2920

  رياضي گرايش آناليز  نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

  تحصيالت تكميلي تهران
 27  پيام نور  2922

  )هندسه (توپولوژيرياضي گرايش   نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

  تحصيالت تكميلي تهران
 28  پيام نور  2924

  29  روزانه  2948 شيراز دانشگاه  كاربرديرياضي   حذف رشته محل

  تحقيق در عملياترياضي كاربردي گرايش   نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

  تحصيالت تكميلي تهران
  30  پيام نور  3008

  ايفيزيك هستهفيزيك گرايش   حذف رشته محل
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

  تحصيالت تكميلي تهران
  31  پيام نور  3219

  32  روزانه  5023  تربيت مدرس  بيوتكنولوژي كشاورزي  نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از 

  نفر 3نفر به  5كاهش ظرفيت از 
تكثير و گرايش  علوم و مهندسي شيالت

  پرورش آبزيان
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

  گرگان
  33  نوبت دوم  5176

  نفر 3نفر به  4ظرفيت از  كاهش
تكثير و گرايش  علوم و مهندسي شيالت

  پرورش آبزيان
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

  ساري
پرديس   5180

  خودگردان
34  

  35  روزانه  5482  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شناسيزبان  حذف رشته محل
  36  نوبت دوم  5489  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شناسيزبان  حذف رشته محل

  هاي مندرج در دفترچه راهنما:هاي جديد عالوه بر جداول كدرشته محلمحل ج) رشته

  انـــساني علومگروه 
 فيزيولوژي ورزشي –علوم ورزشي  -2116

 توضيحات
ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

  محل تحصيل
كدرشته 
  محل

 دوره
 اول  دوم

5567 تهران –دانشگاه خوارزمي  فيزيولوژي ورزشي  4 - محل تحصيل تهران  روزانه

محل تحصيل پـرديس خـودگردان واقـع در
 تهران

5568 تهران –دانشگاه خوارزمي  فيزيولوژي ورزشي  4 -
پرديس 
 خودگردان

 علوم اجتماعي - 2125

توسعه اجتماعي ـ روستايي 3 -  روزانه  5561  دانشگاه تهران  شناسيجامعه

توسعه اجتماعي ـ روستايي 2 -  نوبت دوم  5562  دانشگاه تهران  شناسيجامعه

 شناسيروان - 2150

 روزانه  5565  تهران -دانشگاه خوارزمي  شناسي سالمتروان 4  - محل تحصيل تهران

محل تحصيل پرديس خـودگردان واقـع در
 تهران

-  4 
 

  5566  تهران -دانشگاه خوارزمي  شناسي سالمتروان
پرديس 
 خودگردان

 حقوق عمومي -  2154

 روزانه  5543  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق عمومي 3 -

 نوبت دوم  5544  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق عمومي 3 -

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  3صفحه 

  گروه علوم پـايه
  رياضي محض - 2233

 توضيحات
ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

  محل تحصيل
كدرشته 
  محل

 دوره
 اول  دوم

 روزانه  5545  كرمانشاه -دانشگاه رازي   رياضي جبر 2 -

 رياضي كاربردي - 2234

 روزانه  5558  دانشگاه دامغان  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 3 -

 فيزيك - 2238

 روزانه  5559  پژوهشگاه دانش هاي بنيادي  فيزيك فيزيك ماده چگال 5 -

 
- 6 

ــه ــادي و نظري ذرات بني
 هاميدان

 روزانه  5560  پژوهشگاه دانش هاي بنيادي  فيزيك

 
  فيزيك ايفيزيك هسته 5 -

تهران -دانشگاه پيام نور استان تهران 
  شرق

 پيام نور  5569

 
- 5 

 
 فيزيك

مركز -دانشگاه پيام نور استان تهران 
  تكميلي تهرانتحصيالت 

 پيام نور  5570

  گروه كشاورزي و منابع طبيعي
  علوم و مهندسي محيط زيست -  2401

 توضيحات
ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

  محل تحصيل
كدرشته 
  محل

 دوره
 اول  دوم

 
- 5 

 

ــيط ــي مح ــوم و مهندس عل
 زيست

(محـل تحصـيل   دانشگاه تربيت مـدرس  
دانشكده منـابع طبيعـي و علـوم دريـايي     

  شهرستان نور)
 روزانه  5554

 علوم و مهندسي جنگل ـ مديريت جنگل - 2441

 روزانه  5546  دانشگاه ايالم  علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 2 -

  علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 3 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل

طبيعي و علوم دريـاييدانشكده منابع 
  شهرستان نور)

 روزانه  5549

 علوم و مهندسي جنگل ـ علوم زيستي جنگل -  2443

 
  علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل 3 -

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل
دانشكده منابع طبيعي و علوم دريـايي

  شهرستان نور)
 روزانه  5547

 
  جنگلعلوم و مهندسي  علوم زيستي جنگل 2 -

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل
دانشكده منابع طبيعي و علوم دريـايي

  شهرستان نور)
 نوبت دوم  5548

 علوم و مهندسي شيالت ـ تكثير و پرورش آبزيان - 2444

 
  علوم و مهندسي شيالت تكثير و پرورش آبزيان 1 -

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل
دانشكده منابع طبيعي و علوم دريـايي 

  شهرستان نور)
 نوبت دوم  5556

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  4صفحه 

  علوم و مهندسي شيالت ـ فراوري محصوالت شيالتي - 2445

 توضيحات
ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

  محل تحصيل
كدرشته 
  محل

 دوره
 اول  دوم

 
- 1 

فــــراوري محصــــوالت
 شيالتي

  علوم و مهندسي شيالت
تربيت مدرس (محل تحصيلدانشگاه 

دانشكده منابع طبيعي و علوم دريـايي
  شهرستان نور)

 نوبت دوم  5557

 علوم و مهندسي مرتع - 2448
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 علوم و مهندسي مرتع

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل
دانشكده منابع طبيعي و علوم دريـايي

  شهرستان نور)
 روزانه  5555

 علوم و مهندسي آبخيز - 2450

 
  علوم و مهندسي آبخيز حفاظت آب و خاك 3 -

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل
دانشكده منابع طبيعي و علوم دريـايي

  شهرستان نور)
 روزانه  5550

 
  علوم و مهندسي آبخيز حفاظت آب و خاك 1 -

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل
دانشكده منابع طبيعي و علوم دريـايي

  شهرستان نور)
 نوبت دوم  5551
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ــوزه  ــديريت ح ــايم ه
 آبخيز

  علوم و مهندسي آبخيز
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل
دانشكده منابع طبيعي و علوم دريـايي

  شهرستان نور)
 روزانه  5552

 
- 1 

ــوزه  ــديريت ح ــايم ه
 آبخيز

  علوم و مهندسي آبخيز
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل
دانشكده منابع طبيعي و علوم دريـايي

  شهرستان نور)
 نوبت دوم  5553

  

  گروه زبـــــان
  شناسيزبان -  2808

 توضيحات
ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

  محل تحصيل
كدرشته 
  محل

 دوره
 اول  دوم
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آموزش زبـان فارسـي بـه
 غيرفارسي زبانان

 روزانه  5563  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 
- 1 

 

آموزش زبـان فارسـي بـه
 غيرفارسي زبانان

 نوبت دوم  5564  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


