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  سمه تعالیاب

  

  : مقدمه 

دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی یکی از ارزشـمندترین  

. منابعی است که جامعه براي پیشرفت و توسعه در اختیار دارد

اي کـه در تولیـد دانـش     کننـده  این نهاد به جهت نقش تعیـین 

دارد بعنـوان یکـی از   ) آمـوزش (و انتقـال دانـش   ) پژوهش(

ه کشورها مد نظر قـرار گرفتـه   هاي تعیین میزان توسع شاخص

با توجه به رشد قابل مالحظه متقاضیان آمـوزش عـالی   . است

کشور و محدودیت ظرفیت پـذیرش در تحصـیالت تکمیلـی    

هاي نوین گزینش علمی دانشجو به جهت انتخاب  انتخاب شیوه

دانشـگاه آزاد اسـالمی در   . باشـد  اصلح اجتنـاب ناپـذیر مـی   

ــذیرش دا  ــانون ســنجش و پ ــاطع چــارچوب ق نشــجو در مق

 99تحصیالت تکمیلی و مصوبات شـوراي پـذیرش در سـال    

اقدام به پذیرش در مقطع دکتري تخصصی از میـان داوطلبـان   

شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري تخصصی واجد شرایط 

)Ph.D( )آمــوزش کشــور ســازمان ســنجش) نیمــه متمرکــز 

  .نماید می

  انتخاب رشته و پذیرش دانشجو  – الف

  : ب رشته انتخا) 1

نتایج اولیه وضعیت علمی داوطلبان به صـورت کارنامـه و   

براساس نمره کل و رتبه آنان با توجه به سـهمیه و کـد رشـته    

امتحانی که داوطلب در آزمون آن شرکت نموده است توسـط  

  .اعالم خواهد شدآموزش کشور سازمان سنجش 

به منظور شرکت داوطلبان عالقمند به پذیرش در دانشـگاه  

اد اسالمی کد شناسه انتخاب رشته توسط سـازمان سـنجش   آز

آموزش کشور در کارنامه اعالم نتایج اولیه درج شده اسـت و  

توانند نسبت به انتخاب رشـته   داوطلبان براساس این شناسه می

  .در دانشگاه آزاد اسالمی اقدام نمایند

تطابق رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد با  :تذکر مهم 

نـام و   نی داوطلب براساس دفترچه راهنماي ثبـت رشته امتحا

بـدیهی  . الزامی است) دفترچه شماره یک(شرکت در آزمون 

است در هر یک از مراحل انتخاب رشته، مصاحبه، اعالم نتیجه و 

یا حین تحصیل مشخص شود که داوطلب فاقد شـرایط تطـابق   

رشته تحصیلی مقطع کارشناسـی ارشـد بـا رشـته امتحـانی      

یرش وي کان لم یکن تلقی شده و داوطلـب حـق   پذ. باشد می

  .گونه اعتراضی را نخواهد داشت هیچ

مجاز به انتخاب رشـته ضـرورت    کلیه داوطلبان : 1تبصره 

دارد با توجه به نتایج درج شده در کارنامه صـادره از سـوي   

سازمان سنجش آموزش کشور و با مراجعه به سامانه انتخـاب  

  www.azmoon.orgآدرس رشته دانشگاه آزاد اسـالمی بـه   

کـد   80ضمن مطالعه دفترچه راهنما نسبت به انتخاب حداکثر 

  .متناسب با کد مجموعه امتحانی خود اقدام نمایندمحل /رشته

اوطلبان الزم است پس از ورود به سامانه فوق د : 2تبصره 

منـدرج در ذیـل    رقمـی  7انتخاب رشـته   هبا استفاده از شناس

کارنامه صادره از سوي سازمان سنجش آموزش کشور و کـد  

به سامانه انتخـاب رشـته    )گیري اتباع خارجیو یا کد پی(ملی 

 610000ه انتخاب رشته به مبلـغ  وارد و سپس با پرداخت هزین

ریال از طریق سامانه مذکور نسبت بـه انتخـاب رشـته اقـدام     

  .نمایند

ب رشـته  عدم مراجعه به سامانه به منظور انتخـا  : 3تبصره 

هـاي   در دانشگاه آزاد اسالمی در موعد مقرر و مطابق اطالعیـه 

صادره به منزله انصراف از پذیرش در دانشـگاه آزاد اسـالمی   

بوده و پس از انقضاي مهلت مقـرر امکـان انتخـاب رشـته و     

معرفی جهت مصاحبه در دانشـگاه آزاد اسـالمی تحـت هـیچ     

  .شرایطی وجود نخواهد داشت

جهت مصاحبه منوط به کسب حدنصاب معرفی  : 4تبصره 

هـاي انتخـابی داوطلبـان در     محل/ علمی الزم با توجه به رشته

 انتخابیهاي  محل/گانه و ظرفیت پذیرش رشته 80هاي  اولویت

  .خواهد بود

  :  پذیرش نهایی داوطلبان) 2

دانشگاه آزاد اسالمی پس از پایان مهلت مقرر بـراي   –الف 

حـائز شـرایط بـراي شـرکت در      انتخاب رشته نتایج داوطلبان

  .تخصصی را اعالم خواهد نمودمصاحبه مرحله ارزیابی 

پــس از اعــالم نتــایج انتخــاب رشــته، آن دســته از  – ب

داوطلبانی که شرایط علمی الزم به منظور شرکت در مصـاحبه  

ــوده ــراز نم ــامانه    را اح ــه س ــه ب ــا مراجع ــت ب ــد الزم اس ان

www.azmoon.org ــراي شــر کت در آمــادگی خــود را ب

داوطلبان موظفند در زمـان مراجعـه بـه    . مصاحبه اعالم نمایند

سامانه براي اعالم آمادگی جهت شرکت در مصاحبه به ازاء هر 

عدم اعالم . ریال پرداخت نمایند 1060000گرایش مبلغ /رشته

آمادگی براي شرکت در مصاحبه در بازه زمانی اعالم شـده از  

  .اشدب طریق سامانه به منزله انصراف می
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 هارمه هب نابلطواد یصصخت یبایزرا هوحن و یگنوگچ – ج

ـ  هبحاصم مان تبث دنیآرف مامتا زا سپ هطوبرم ینامز لودج  هب

  .دیسر دهاوخ نابلطواد عالطا هب یضتقم وحن

دانشـگاه آزاد   پس از انجام مرحله ارزیابی تخصصـی  – د

مرحلـه  ایـن  نتایج نهایی داوطلبان شـرکت کننـده در    اسالمی

  .توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد

بـا آزمـون   جهت ورود به دوره دکتـري تخصصـی    -هـ

 : گیرد  معیارهاي زیر صورت می

  )درصد 50(آزمون متمرکز  -1

  )درصد 20(سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوري  -2

  )درصد 30(مصاحبه علمی و سنجش عملی  -3

   :ارگران سهمیه رزمندگان و ایث – ب

براساس قانون ایجاد تسـهیالت بـراي ورود رزمنـدگان و      

ها و موسسات آمـوزش   جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه

هیأت محترم وزیران و قانون اصالح  18/2/1368عالی مصوب 

مجلـس محتـرم شـوراي     11/9/1371قانون مـذکور مصـوب   

اسالمی و همچنین با توجه به تصویب قـانون جـامع خـدمات    

» ب«و » الـف «رسانی به ایثـارگران، افـراد مشـمول بنـدهاي     

 4ها و تسهیالت مندرج در صفحات  متقاضی استفاده از سهمیه

 سازمان سنجش 1دفترچه شماره (نام  دفترچه راهنماي ثبت 5و 

درصـد   25هـا   محـل /کد رشته، در هر یک از )آموزش کشور

یابـد کـه    ظرفیت به رزمنـدگان و ایثـارگران اختصـاص مـی    

درصـد و   80حدنصاب نمـره علمـی الزم بـراي رزمنـدگان     

 در هر یک از مراحل آزمـون ، بـراي   درصد نمره 70ایثارگران 

   .باشد آزاد می گزینشآخرین فرد پذیرفته شده در 

   :مربیان سهمیه  – ج

برقــراري عـدالت آموزشــی در پــذیرش  براسـاس قــانون  

هاي تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصـوب   دانشجو در دوره

سهمیه مازاد بـر  %  10مجلس شوراي اسالمی،  29/1/89مورخ 

مربیان در  براي) محل/حداقل یک نفر در هر کد رشته(ظرفیت 

تمام وقـت  ) مربی(اعضاي هیأت علمی  .نظر گرفته شده است

هـا و   تمامی دانشگاه) اعم از رسمی آزمایشی و رسمی قطعی(

آزاد   هـا و دانشـگاه   مؤسسات آموزش عالی و سـایر دسـتگاه  

  .مند شوند توانند به شرح ذیل از این تسهیالت بهره اسالمی می

اعضاي هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی الزم است  :الف 

جـذب و  با در دست داشتن آخرین حکم کارگزینی به مرکـز  

امور هیأت علمی دانشگاه مراجعه و درخواسـت خـود بـراي    

ـ . استفاده از این سهمیه را اعالم نمایند د شـرایط  داوطلبان واج

مـور هیـأت   و اجـذب  الزم است مجوز صادره از سوي مرکز 

نام جهت  علمی به منظور استفاده از این سهمیه را در زمان ثبت

  .مصاحبه در بند مربوطه بارگزاري نمایند

ها و مؤسسات آمـوزش   اعضاي هیأت علمی و دانشگاه: ب 

الزم ) به جـز دانشـگاه آزاد اسـالمی   (ها  عالی و سایر دستگاه

ین حکم کارگزینی خود را به همراه مجـوز اسـتفاده   است آخر

از این سهمیه بـه منظـور پـذیرش و ادامـه تحصـیل در دوره      

دکتري تخصصی ممهور به مهر دانشگاه و یا دستگاه ذیـربط را  

نام جهت مصاحبه به همراه سایر مـدارك   اخذ و در زمان ثبت

  .در بند مربوطه بارگزاري نمایند

هـاي   بیان مطابق یکـی از شـیوه  بدیهی است عدم اقدام مر

فوق منجر به حذف این سهمیه خواهد شـد و گـزینش علمـی    

  .نامی صورت خواهد گرفت در سهمیه ثبت داوطلب

   :پذیرش اتباع خارجی  – د

کلیه اتباع غیر ایرانی شرکت کننده در آزمون ورودي دوره 

، باید عالوه بر دارا 1399سال ) نیمه متمرکز(دکتري تخصصی 

منـدرج در  (و اختصاصـی ایـن آزمـون     بودن شرایط عمومی

، )سازمان سنجش آموزش کشـور  »1«دفترچه راهنماي شماره 

نام اینترنتی، عالمتگذاري نموده  بند مربوط را در تقاضانامه ثبت

باشند بدیهی است چنانچه اتبـاع غیـر ایرانـی کـه در ردیـف      

نـام   شدگان نهایی این آزمون قرار گیرند در زمان ثبـت  پذیرفته

تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پـذیرش آنـان    16بند 

ضمناً کلیه اتباع غیر ایرانی شـرکت کننـده در   . لغو خواهد شد

نـام اتبـاع    داراي کلیه شرایط و ضوابط ثبـت  بایست میآزمون 

نـام   دفترچه راهنماي ثبت 4و  3مندرج در صفحات (  خارجی،

در غیـر   باشند و) سازمان سنجش آموزش کشور »1«و شماره 

  .این صورت پذیرش آنان لغو خواهد شد

به منظور ساماندهی و تسهیل فرآیند انجام امور کنسولی  -

متقاضیان غیر ایرانـی، کلیـه داوطلبـان غیـر ایرانـی متقاضـی       

بایسـت   تحصیل در واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسالمی مـی 

 پذیرش ،نام خود در وب سایت مرکز سنجش بعد از انجام ثبت

انشگاه، نسبت به تکمیل و ارسال اطالعات د و فارغ التحصیلی

  :خود مطابق مراحل ذیل اقدام نمایند 

مراجعه به وب سـایت سـازمان امـور دانشـجویان بـه       -1

  . www.saorg.ir: آدرس 

  .ورود به درگاه دانشجویان غیر ایرانی -2
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  .تکمیل اطالعات و اخذ کد پیگیري -3

مربوطـه  اعالم کد پیگیري به نماینده کنسـولی واحـد    -4

  .جهت تأیید دانشگاهی

ــولی      -5 ــا اداره کنس ــاس ب ــایی تم ــد نه ــت تأیی جه

یا مراجعه حضوري به ) 021-47352427و  47352425-021(

  .الملل دانشگاه آزاد اسالمی معاونت بین

الزم به توضـیح اسـت متقاضـیانی کـه پیگیـري خـود را       

پـدر   خانوادگی، نام توانند به همراه نام، نام اند می فراموش کرده

و شماره گذرنامه یا کارت، جهت بازیابی کد خود بـه سـامانه   

saorg.ir مراجعه نمایند.  

متقاضیانی که به هر دلیل امکان خروج از کشـور   : 1 تذکر

را ندارند امکان ثبت نام و پذیرش در واحدهاي برون مرزي را 

  .نخواهند داشت

کلیه فرآیندها و فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی  : 2تذکر 

پذیرفته شدگان واحدهاي برون مـرزي در واحـد دانشـگاهی    

  .مستقر در خارج از کشور انجام می گردد

  : تذکرات مهم 

به استناد  5/11/93مورخ  34467مطابق بخشنامه شماره  -1

مصوبه نود و نهمین جلسه هیأت رئیسـه دانشـگاه کارکنـان و    

هـاي دانشـگاه آزاد اسـالمی مجـاز      اعضاي هیأت علمی محل

حد دانشگاهی محل خدمت خود را به عنـوان محـل   نیستند وا

  .تحصیل انتخاب نمایند

هاي واحد امـارات متحـده    پذیرفته شدگان نهایی رشته -2

عربی الزم است از نظر مقررات وظیفه عمومی حائز شـرایط و  

ضوابط اشاره شده در مورد مشـموالن وظیفـه عمـومی بـوده     

ـ  ارات متحـده  همچنین شرایط الزم براي اخذ ویزا از کشور ام

عربی را داشته باشند این افراد در صورتی مجاز به اسـتفاده از  

معافیت تحصـیلی در مقطـع دکتـري تخصصـی بـراي ادامـه       

باشند که عالوه  می) دبی(تحصیل در واحد دانشگاهی امارات 

هاي تحصیلی قادر به پرداخت وثیقه خروج از کشور  بر شهریه

بـه سـازمان وظیفـه    ) ریال 150000000در حال حاضر مبلغ (

شدگان واحد امارات متحـده   شهریه پذیرفته. عمومی نیز باشند

واحدهاي داخل کشور و شـهریه    حدود سه برابر شهریهعربی 

شدگان داراي ویزاي اقامت امارات متحـده عربـی بـه     پذیرفته

صورت ارزي و براساس قـوانین و مقـررات واحـد دریافـت     

  . گردد می

هـا و مراکـز    واحدها، پـردیس شهریه پذیرفته شدگان  -3

المللی دانشگاه آزاد اسالمی براساس شهریه مصوب ساالنه  بین

گردد و تا دو برابـر شـهریه    هاي دانشگاهی تعیین می این محل

  .باشد واحدهاي داخلی می

  با توجه به مقررات دانشـگاه آزاد اسـالمی جابجـایی،    -4

و انتقـال   نامـه نقـل   انتقال و میهمانی دانشجویان مطـابق آئـین  

  .شود دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی انجام می

  انتقال و میهمـانی از واحـدها،    هرگونه جابجایی،:  1تبصره 

المللی و برون مرزي به دیگر واحـدهاي   ها و مراکز بین پردیس

  .باشد دانشگاه آزاد اسالمی ممنوع می

بـا توجـه بـه مقـررات دانشـگاه آزاد اسـالمی       :  2 تبصره

انتقال و میهمانی دانشجویانی که به صـورت بـدون     ،جابجایی

در دانشگاه پذیرفته شـده    )ویژه استعدادهاي درخشان( آزمون

  .نامه نقل و انتقاالت دانشجویی ممنوع است باشند، مطابق آئین

نام و  دانشجویانی که پس از پذیرش در دانشگاه و ثبت -5

 ن آزمـون اعم از دانشجویان با آزمـون و یـا بـدو   (اخذ واحد 

به هر دلیلی تقاضاي انصراف از ) »ویژه استعدادهاي درخشان«

تحصیل داشته باشند مطابق بخشـنامه هـاي مربوطـه از سـوي     

  .واحدهاي دانشگاهی درخصوص آنها اقدام می گردد

دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از واحدهاي  :  تبصره

ـ   د یـا  دانشگاه آزاد اسالمی که از طریق آزمون در همـان واح

واحد دیگر پذیرفته شوند از پرداخت هزینـه انصـراف معـاف    

  .باشند می

شدگان مقطع دکتري تخصصی ملـزم بـه ارائـه     پذیرفته -6

، در طول زمان تحصیل نمره زبان انگلیسی مورد تأیید دانشگاه

  .باشند هاي مربوطه می با توجه به بخشنامه

گرایش در مقطع دکتري تخصصـی ممنـوع   /تغییر رشته -7

  .باشد می

ــد   -8 ــک واح ــالس در ی ــکیل ک ــدم تش در صــورت ع

واحـدهاي دانشـگاهی بـا    دانشگاهی به علت قلّـت پـذیرش،   

ـ توان مـی  یلیصحتلا غراف و پذیرش ،مرکز سنجشهماهنگی  د ن

هاي داخلی دانشگاه آزاد اسالمی  مطابق ضوابط و دستورالعمل

  .نسبت به تغییر محل پذیرش پذیرفته شدگان اقدام نمایند

در (غیر رسـمی  /مدرك معادل رسمی نام دارندگان ثبت -9

شـماره    هاي غیر پزشکی برابـر بـا بخشـنامه    رشته) مقطع پایه

  .پذیرد صورت می 11/5/96مورخ  28562/30

داوطلبان توجه داشته باشند در صورت خرید کـارت   -10

نـام   نـام اسـترداد وجـه ثبـت     اعتباري یا پرداخت هزینه ثبـت 

  .پذیر نخواهد بود امکان

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

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري



٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ٌشٜٚ  عّْٛ ا٘ؼا٘ی

صتاٖ ٚ ادتیات فاسػی - 2101وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20101صتاٖ  ٚادتیات  فاسػی   

6 ٚاحذ آػتاسا 164

12 ٚاحذ اسان 121

5 ٚاحذ اسدتیُ 119

5 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

3 ٚاحذ الّیذ 161

3 ٚاحذ ا٘اس 273

6 ٚاحذ اٞش 220

5 ٚاحذ ایزٜ 153

6 ٚاحذ تشٚخشد 112

6 ٚاحذ تٙاب 144

6 ٚاحذ تٛؿٟش 146

3 ٚاحذ تیشخٙذ 131

12 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تشتت حیذسیٝ 132

12 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

8 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

12 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ خیشفت 122

6 ٚاحذ چاِٛع 158

3 ٚاحذ خذاتٙذٜ 392

3 ٚاحذ خشْ آتاد 148

5 ٚاحذ خّخاَ 213

6 ٚاحذ خٛی 137

5 ٚاحذ دصفَٛ 165

5 ٚاحذ دٞالاٖ 183

6 ٚاحذ دٚسٚد 248

5 ٚاحذ سأٟشٔض 230

9 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

6 ٚاحذ صاٞذاٖ 109

7 ٚاحذ ص٘داٖ 138

3 ٚاحذ ػاٜٚ 181

5 ٚاحذ ػثضٚاس 127

3 ٚاحذ ػشاب 124

6 ٚاحذ ػٙٙذج 110

5 ٚاحذ ػیشخاٖ 203

5 ٚاحذ ؿثؼتش 195

9 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

5 ٚاحذ ؿٛؿتش 204

5 ٚاحذ ؿیشاص 163

5 ٚاحذ ؿیشٚاٖ 169

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

3 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

3 ٚاحذ فشدٚع 162

3 ٚاحذ فیشٚص آتاد 129

8 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

5 ٚاحذ واؿاٖ 116

12 ٚاحذ وشج 115

7 ٚاحذ وشٔاٖ 108

5 ٚاحذ ٌچؼاساٖ 149

6 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

6 ٚاحذ ٔـٟذ 111

4 پشدیغ ٔدتٕع تیٗ إِّّی دا٘ـٍاٜ آصاد - ٚاحذ ٔـٟذ 

اػالٔی خشاػاٖ
827

6 ٚاحذ ٟٔاتاد 166

8 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

5 ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

5 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

6 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

6 ٚاحذ یاػٛج 120

5 ٚاحذ یضد 105

20110ادتیات غٙایی   - صتاٖ ٚ ادتیات فاسػی 

5 ٚاحذ اسان 121

5 ٚاحذ اسدتیُ 119

3 ٚاحذ تشدػیش 226

4 ٚاحذ تٙاب 144

3 ٚاحذ خّخاَ 213

3 ٚاحذ خٛی 137

4 ٚاحذ دٞالاٖ 183

4 ٚاحذ ػاٜٚ 181

5 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

7 ٚاحذ ٔـٟذ 111

7 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

5 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

4 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

6 ٚاحذ یاػٛج 120

5

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

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري



٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

20111ادتیات عشفا٘ی   - صتاٖ ٚ ادتیات فاسػی 

3 ٚاحذ فؼا 134

6 ٚاحذ وشج 115

20112ادتیات حٕاػی   - صتاٖ ٚ ادتیات فاسػی 

6 ٚاحذ ٔـٟذ 111

خغشافیای ػیاػی - 2103وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21506خغشافیای  ػیاػی   

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

7 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

5 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

خغشافیا ٚ تش٘أٝ سیضی ؿٟشی - 2104وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21501خغشافیا ٚ تش٘أٝ سیضی ؿٟشی   

3 ٚاحذ آػتاسا 164

3 ٚاحذ اسدتیُ 119

3 ٚاحذ اػالٔـٟش 238

6 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ چاِٛع 158

5 ٚاحذ صاٞذاٖ 109

5 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

3 ٚاحذ ؿیشٚاٖ 169

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

3 ٚاحذ السػتاٖ 155

5 ٚاحذ ٔش٘ذ 125

5 ٚاحذ ٔـٟذ 111

7 ٚاحذ ٔالیش 196

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

3 ٚاحذ ٘ٛس 239

7 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

3 ٚاحذ یضد 105

خغشافیا ٚ تش٘أٝ سیضی سٚػتایی - 2105وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21518خغشافیا ٚ تش٘أٝ سیضی سٚػتایی   

3 ٚاحذ آػتاسا 164

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ سؿت 117

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

7 ٚاحذ ٔـٟذ 111

3 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

7 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

آب ٚ ٞٛاؿٙاػی - 2107وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21535آب ٚ ٞٛاؿٙاػی   

3 ٚاحذ اٞش 220

5 ٚاحذ اٞٛاص 106

5 ٚاحذ سؿت 117

4 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٚاحذ ٔش٘ذ 125

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

3 ٚاحذ ٘ٛس 239

ػٙدؾ اص دٚس ٚ ػأا٘ٝ اطالعات  - 2108وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

خغشافیایی

21565ػٙدؾ اص دٚس ٚ ػأا٘ٝ اطالعات خغشافیایی   

3 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

صتاٖ  ٚادتیات  عشتی - 2110وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20202صتاٖ  ٚادتیات  عشتی   

8 ٚاحذ آتاداٖ 151

4 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

12 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

4 ٚاحذ خیشفت 122

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ فالٚسخاٖ 172

7 ٚاحذ لٓ 154

5 ٚاحذ واؿٕش 212

8 ٚاحذ وشج 115

4 ٚاحذ وشٔاٖ 108

5 ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

6 ٚاحذ ٟٔاتاد 166

4 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

4 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

عّْٛ التصادی - 2112وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20930التصاد ٔاِی   - عّْٛ التصادی 

7 ٚاحذ اسان 121

4 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

6
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پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري



٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 ٚاحذ اِیٍٛدسص 245

3 ٚاحذ ص٘داٖ 138

3 ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

20935التصاد ػٙدی   - عّْٛ التصادی 

3 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

20936التصاد اػالٔی   - عّْٛ التصادی 

6 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

3 ٚاحذ اِیٍٛدسص 245

4 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

4 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

4 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

3 ٚاحذ دٞالاٖ 183

3 ٚاحذ ص٘داٖ 138

3 ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

3 ٚاحذ لضٚیٗ 214

3 ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

3 ٚاحذ یضد 105

20937التصاد پِٛی   - عّْٛ التصادی 

3 ٚاحذ اتش وٜٛ 259

3 ٚاحذ اتٟش 207

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

20938التصاد تخؾ عٕٛٔی   - عّْٛ التصادی 

3 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ ؿیشاص 163

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

20939تٛػعٝ التصادی   - عّْٛ التصادی 

5 ٚاحذ اسان 121

3 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ دٞالاٖ 183

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

3 ٚاحذ وشٔاٖ 108

3 ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

20940التصاد ؿٟشی ٚ ٔٙطمٝ ای   - عّْٛ التصادی 

3 ٚاحذ ص٘داٖ 138

3 ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

20951التصاد ػالٔت   - التصاد 

3 ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

20952تاصاسٞا ٚ ٔاِیٝ ٘فت ٚ ٌاص   - التصاد ٘فت ٚ ٌاص 

4 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

20953حمٛق ٚ لشاسدادٞای ٘فت ٚ ٌاص   - التصاد ٘فت ٚ ٌاص 

4 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

20954التصاد ایشاٖ   - عّْٛ التصادی 

6 ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

20955التصاد تیٗ إُِّ   - عّْٛ التصادی 

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

4 ٚاحذ اِیٍٛدسص 245

5 ٚاحذ ؿیشاص 163

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

7 ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٔذیشیت ٚسصؿی- عّْٛ ٚسصؿی - 2115وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21422ٔذیشیت ٚسصؿی   

3 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

3 ٚاحذ اسدتیُ 119

7 ٚاحذ اػالٔـٟش 238

8 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ تشٚخشد 112

4 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

12 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ خٟشْ 193

4 ٚاحذ دأغاٖ 142

6 ٚاحذ سؿت 117

5 ٚاحذ ػاسی 208

5 ٚاحذ ػٙٙذج 110

5 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

5 ٚاحذ ؿٛؿتش 204

6 ٚاحذ ؿیشاص 163

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

7 ٚاحذ لضٚیٗ 214

12 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ وشٔاٖ 108

3 ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

6 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

5 ٚاحذ ٔثاسوٝ 190

7 ٚاحذ ٔـٟذ 111

4 پشدیغ ٔدتٕع تیٗ إِّّی دا٘ـٍاٜ آصاد - ٚاحذ ٔـٟذ 

اػالٔی خشاػاٖ
827

5 ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

5 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

4 ٚاحذ یاػٛج 120

فیضیِٛٛطی ٚسصؿی- عّْٛ ٚسصؿی - 2116وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21423فیضیِٛٛطی ٚسصؿی   

3 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

5 ٔشوض تیٗ إِّّی آیت اهلل آّٔی- ٚاحذ آیت اهلل آّٔی  851

5 ٚاحذ اػالٔـٟش 238

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ تدٙٛسد 182

4 ٚاحذ تشٚخشد 112

6 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

3 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

10 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ دأغاٖ 142

5 ٚاحذ سؿت 117

6 ٚاحذ ػاسی 208

3 ٚاحذ ػٙٙذج 110

5 ٚاحذ ؿٛؿتش 204

6 ٚاحذ ؿیشاص 163

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

7 ٚاحذ وشج 115

3 ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

3 ٚاحذ ٔحالت 200

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

3 ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

سفتاس حشوتی ٚ سٚاٖ- عّْٛ ٚسصؿی  - 2118وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

 ؿٙاػی ٚسصؿی

21424سفتاس حشوتی   

3 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

10 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

تیٛٔىا٘یه ٚسصؿی- عّْٛ ٚسصؿی - 2119وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21471تیٛٔىا٘یه ٚسصؿی   

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

تاسیخ اػالْ- تاسیخ - 2121وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21119تاسیخ اػالْ   -تاسیخ 

3 ٚاحذ تشتت حیذسیٝ 132

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ داساب 168

5 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

3 ٚاحذ ؿٛؿتش 204

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

3 ٚاحذ ٘ٛس 239

3 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

تاسیخ ایشاٖ تعذ اص اػالْ- تاسیخ  - 2122وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21115تاسیخ ایشاٖ تعذ اص اػالْ   - تاسیخ 

3 ٚاحذ اتٟش 207

5 ٚاحذ تدٙٛسد 182

3 ٚاحذ تشتت حیذسیٝ 132

4 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ ػٙٙذج 110

5 ٚاحذ ؿثؼتش 195

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ ٔحالت 200

6 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

3 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

21138تاسیخ فشًٞٙ ٚ تٕذٖ ایشاٖ دٚسٜ اػالٔی   

3 ٚاحذ ؿثؼتش 195

تاسیخ ایشاٖ لثُ اصاػالْ- تاسیخ - 2123وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21125تاسیخ ایشاٖ لثُ اص اػالْ   - تاسیخ 

3 ٚاحذ آتادٜ 216

4 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ داساب 168

8

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

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري



٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

عّْٛ اختٕاعی - 2125وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20510ٔشدْ  ؿٙاػی   

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

20552ػیاػت ٌزاسی فشٍٞٙی   

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

20565خأعٝ ؿٙاػی التصادی ٚ تٛػعٝ   - خأعٝ ؿٙاػی 

3 ٚاحذ آصاد ؿٟش 186

3 ٚاحذ آؿتیاٖ 199

3 ٚاحذ اسان 121

4 ٚاحذ تاتُ 156

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

3 ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ خّخاَ 213

3 ٚاحذ دٞالاٖ 183

3 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

3 ٚاحذ ص٘داٖ 138

9 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ لٓ 154

4 ٚاحذ لٛچاٖ 206

5 ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

20566خأعٝ ؿٙاػی فشٍٞٙی   - خأعٝ ؿٙاػی

3 ٚاحذ تاتُ 156

4 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ دٞالاٖ 183

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

20568خأعٝ ؿٙاػی ػیاػی   - خأعٝ ؿٙاػی 

3 ٚاحذ تاتُ 156

3 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ خٟشْ 193

3 ٚاحذ دٞالاٖ 183

3 ٚاحذ ؿٛؿتش 204

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ لٓ 154

3 ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

3 ٚاحذ ٘شاق 185

20569خأعٝ ؿٙاػی ٔؼائُ اختٕاعی ایشاٖ   - خأعٝ ؿٙاػی 

3 ٚاحذ آصاد ؿٟش 186

3 ٚاحذ آؿتیاٖ 199

3 ٚاحذ تاتُ 156

7 ٚاحذ تٛؿٟش 146

5 ٚاحذ تثشیض 102

4 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ خٟشْ 193

3 ٚاحذ خّخاَ 213

3 ٚاحذ دٞالاٖ 183

9 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

20570سٚػتایی   - تٛػعٝ اختٕاعی - خأعٝ ؿٙاػی 

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

20574خأعٝ ؿٙاػی ٌشٜٚ ٞای اختٕاعی   - خأعٝ ؿٙاػی

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ دٞالاٖ 183

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

21420خأعٝ ؿٙاػی ٚسصؿی   

4 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

4 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

4 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

خٕعیت ؿٙاػی - 2126وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20506خٕعیت  ؿٙاػی   

4 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

عّْٛ لشآٖ ٚ حذیث - 2129وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20429عّْٛ لشآٖ ٚ حذیث   

3 ٚاحذ اسدتیُ 119

4 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

10 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

12 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ خشْ آتاد 148

3 ٚاحذ خٛی 137
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 ٚاحذ ص٘داٖ 138

5 ٚاحذ ػاسی 208

3 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات - ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 

آرستایداٖ ؿشلی
853

3 ٚاحذ فؼا 134

3 ٚاحذ لٓ 154

3 ٚاحذ واصسٖٚ 152

3 ٚاحذ واؿاٖ 116

9 ٚاحذ وشج 115

3 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

3 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

4 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

7 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

5 ٚاحذ یضد 105

فمٝ ٚ ٔثا٘ی حمٛق اػالٔی - 2130وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20454فمٝ ٚ ٔثا٘ی حمٛق اػالٔی   

3 ٚاحذ اٞٛاص 106

4 ٚاحذ تاتُ 156

3 ٚاحذ تیشخٙذ 131

3 ٚاحذ تشتت حیذسیٝ 132

11 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

12 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ خیشفت 122

3 ٚاحذ چاِٛع 158

3 ٚاحذ خٕیٗ 262

3 ٚاحذ دأغاٖ 142

3 ٚاحذ سأٟشٔض 230

3 ٚاحذ صاٞذاٖ 109

4 ٚاحذ ػاسی 208

5 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

7 ٚاحذ لٓ 154

6 ٚاحذ وشج 115

3 ٚاحذ ٔحالت 200

7 ٚاحذ ٔـٟذ 111

5 پشدیغ ٔدتٕع تیٗ إِّّی دا٘ـٍاٜ آصاد - ٚاحذ ٔـٟذ 

اػالٔی خشاػاٖ
827

7 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

5 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

3 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

7 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

20456   (سٜ)فمٝ ٚ ٔثا٘ی حمٛق ٚ ا٘ذیـٝ أاْ خٕیٙی 

3 ٚاحذ اٞٛاص 106

7 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ خٕیٗ 262

3 ٚاحذ لٓ 154

3 ٚاحذ ٔـٟذ 111

3 ٚاحذ ٘شاق 185

4 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

ادیاٖ ٚ عشفاٖ - 2131وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20453ادیاٖ ٚ عشفاٖ   

3 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

5 ٚاحذ اسدتیُ 119

3 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

3 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

4 ٚاحذ تاتُ 156

3 ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ خشْ آتاد 148

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ لٓ 154

3 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

3 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

7 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

20457تصٛف ٚ عشفاٖ اػالٔی   

3 ٚاحذ دٞالاٖ 183

20480   (سٜ)عشفاٖ اػالٔی ٚ ا٘ذیـٝ أاْ خٕیٙی 

3 ٚاحذ اٞٛاص 106

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ خٕیٗ 262

3 ٚاحذ ص٘داٖ 138

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

7 ٚاحذ لٓ 154

7 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

6 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

تاسیخ ٚ تٕذٖ ُّٔ اػالٔی - 2132وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20481تاسیخ ٚ تٕذٖ ُّٔ اػالٔی   

3 ٚاحذ تافت 221

3 ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ خٕیٗ 262

5 ٚاحذ خٛی 137

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ لٓ 154

7 ٚاحذ ٔـٟذ 111

5 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

فّؼفٝ ٚ والْ اػالٔی - 2133وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20427فّؼفٝ ٚ والْ اػالٔی   

7 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ تاتُ 156

7 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

12 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ دٞالاٖ 183

3 ٚاحذ ػاٜٚ 181

5 ٚاحذ ػثضٚاس 127

5 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ فؼا 134

7 ٚاحذ لٓ 154

7 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

7 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

20451والْ اػالٔی   - والْ 

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

20494فّؼفٝ دیٗ ٚ ٔؼائُ خذیذ والٔی   - والْ 

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

7 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

فمٝ ؿافعی - 2134وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20443فمٝ ؿافعی   

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

7 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

فّؼفٝ - 2136وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20491فّؼفٝ عصش خذیذ   - فّؼفٝ 

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

20492فّؼفٝ ٔعاصش   - فّؼفٝ 

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ ػثضٚاس 127

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

20493فّؼفٝ یٛ٘اٖ ٚ لشٖٚ ٚػطی   - فّؼفٝ 

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

21004فّؼفٝ تطثیمی   

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

21008فّؼفٝ اػالٔی   

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

7 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

60146فّؼفٝ ٞٙش   

3 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

3 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

4 ٚاحذ ػٙٙذج 110

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

فّؼفٝ عّٓ - 2138وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21003فّؼفٝ عّٓ   

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

فّؼفٝ تعّیٓ ٚ تشتیت - 2141وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20628فّؼفٝ تعّیٓ ٚ تشتیت   

7 ٚاحذ اسان 121

8 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

4 ٚاحذ تشتت حیذسیٝ 132

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

5 ٚاحذ ػاسی 208

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات وشٔاٖ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  857

4 ٚاحذ الٔشد 243

تش٘أٝ سیضی دسػی - 2142وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20603تش٘أٝ سیضی  دسػی   

3 ٚاحذ آصاد ؿٟش 186

6 ٚاحذ اسان 121

5 ٚاحذ اػالٔـٟش 238

7 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

6 ٚاحذ تٛؿٟش 146

5 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ تشتت حیذسیٝ 132

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

5 ٚاحذ ػاسی 208

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات وشٔاٖ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  857

5 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

4 ٚاحذ الٔشد 243

5 ٚاحذ ٔش٘ذ 125

4 ٚاحذ ٔیٕٝ 205

ٔذیشیت آٔٛصؿی - 2143وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21212ٔذیشیت  آٔٛصؿی   

5 ٚاحذ اسدتیُ 119

5 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

9 ٚاحذ اػالٔـٟش 238

7 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

4 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

5 ٚاحذ اٞٛاص 106

5 ٚاحذ تاتُ 156

5 ٚاحذ تدٙٛسد 182

5 ٚاحذ تٙذسعثاع 114

7 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ تشتت حیذسیٝ 132

3 ٚاحذ تٙىاتٗ 159

7 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ خشْ آتاد 148

5 ٚاحذ دٔاٚ٘ذ 250

7 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

5 ٚاحذ ص٘داٖ 138

8 ٚاحذ ػاسی 208

5 ٚاحذ ػٙٙذج 110

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات وشٔاٖ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  857

5 ٚاحذ لٓ 154

3 ٚاحذ واصسٖٚ 152

7 ٚاحذ وشج 115

7 ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

5 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

5 ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

3 ٚاحذ ٔش٘ذ 125

5 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

5 ٚاحذ ٔـٟذ 111

3 ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

سٚاٖ ؿٙاػی تشتیتی - 2144وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20731سٚاٖ ؿٙاػی تشتیتی   

5 ٚاحذ اسان 121

5 ٚاحذ اسدتیُ 119

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ تاتُ 156

5 ٚاحذ تدٙٛسد 182

5 ٚاحذ تٙذسعثاع 114

5 ٚاحذ تیشخٙذ 131

7 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ خٕیٗ 262

7 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

5 ٚاحذ صاٞذاٖ 109

5 ٚاحذ ص٘داٖ 138

6 ٚاحذ ػاسی 208
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

5 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

5 ٚاحذ ػٙٙذج 110

5 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

3 ٚاحذ لائٙات 261

5 ٚاحذ لٓ 154

5 ٚاحذ وشٔاٖ 108

3 ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

3 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

آٔٛصؽ عاِی - 2146وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20646ٔذیشیت آٔٛصؽ عاِی   - آٔٛصؽ عاِی 

7 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

5 ٚاحذ ػاسی 208

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات - ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 

آرستایداٖ ؿشلی
853

5 ٚاحذ وشج 115

سٚاٖ ؿٙاػی ٚ آٔٛصؽ وٛدواٖ  - 2147وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

اػتثٙایی

20732سٚاٖ ؿٙاػی ٚ آٔٛصؽ وٛدواٖ اػتثٙایی   

7 ٚاحذ اٞٛاص 106

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات فاسع- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  856

ٔـاٚسٜ - 2148وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21602ٔـاٚسٜ   

5 ٚاحذ اتٟش 207

5 ٚاحذ اسان 121

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ اٞٛاص 106

5 ٚاحذ تدٙٛسد 182

6 ٚاحذ تشٚخشد 112

3 ٚاحذ تٙىاتٗ 159

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ خٕیٗ 262

6 ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

9 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

6 ٚاحذ ػاٜٚ 181

5 ٚاحذ ػٙٙذج 110

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات - ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 

آرستایداٖ ؿشلی
853

3 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

5 ٚاحذ لٓ 154

5 ٚاحذ ٔـٟذ 111

5 ٚاحذ یضد 105

ػٙدؾ ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی - 2149وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20722ػٙدؾ ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی   

4 ٚاحذ ػاٜٚ 181

سٚاٖ ؿٙاػی - 2150وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20733سٚاٖ ؿٙاػی تاِیٙی   

5 ٚاحذ تیشخٙذ 131

5 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

5 ٚاحذ ؿیشاص 163

20734سٚاٖ ؿٙاػی ػالٔت   

3 ٚاحذ تشتت خاْ 118

4 ٚاحذ تٙىاتٗ 159

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

9 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

20735سٚاٖ ؿٙاػی   

7 ٚاحذ اسان 121

7 ٚاحذ اسدتیُ 119

3 ٚاحذ اسػٙداٖ 160

6 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

10 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

4 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

12 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ ایالْ 254
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

5 ٚاحذ تدٙٛسد 182

4 ٚاحذ تشٚخشد 112

5 ٚاحذ تٙذسعثاع 114

7 ٚاحذ تٛؿٟش 146

5 ٚاحذ تیشخٙذ 131

7 ٚاحذ تثشیض 102

4 ٚاحذ تشتت خاْ 118

6 ٚاحذ تٙىاتٗ 159

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

10 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ خٕیٗ 262

5 ٚاحذ سؿت 117

12 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

5 ٚاحذ صاٞذاٖ 109

5 ٚاحذ صس٘ذ وشٔاٖ 211

7 ٚاحذ ػاسی 208

3 ٚاحذ ػاٜٚ 181

5 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

3 ٚاحذ ػٙٙذج 110

5 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

7 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ لٓ 154

12 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

5 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

6 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

5 ٚاحذ ٘ائیٗ 176

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

5 ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

4 ٚاحذ یاػٛج 120

عّٓ اطالعات ٚ دا٘ؾ ؿٙاػی - 2153وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21719تاصیاتی اطالعات ٚ دا٘ؾ   - عّٓ اطالعات ٚ دا٘ؾ ؿٙاػی 

5 ٚاحذ تاتُ 156

3 ٚاحذ تٙىاتٗ 159

8 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

ٔذیشیت اطالعات ٚ دا٘ؾ   - عّٓ اطالعات ٚ دا٘ؾ ؿٙاػی 

21722

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

حمٛق عٕٛٔی - 2154وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20808حمٛق  عٕٛٔی   

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

5 ٚاحذ تٙذسعثاع 114

5 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

10 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ دأغاٖ 142

3 ٚاحذ سفؼٙداٖ 194

3 ٚاحذ صاٞذاٖ 109

5 ٚاحذ ػاسی 208

5 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

3 ٚاحذ ػٙٙذج 110

5 ٚاحذ ػیشخاٖ 203

6 ٚاحذ ؿیشاص 163

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

5 ٚاحذ لٓ 154

3 ٚاحذ ٔیثذ 179

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

5 ٚاحذ یضد 105

حمٛق خضا ٚ خشْ ؿٙاػی - 2155وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20805حمٛق  خضا ٚ خشْ  ؿٙاػی   

3 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

4 ٔشوض تیٗ إِّّی آیت اهلل آّٔی- ٚاحذ آیت اهلل آّٔی  851

5 ٚاحذ اسدتیُ 119

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

5 ٚاحذ تٙذسعثاع 114

5 ٚاحذ تٛؿٟش 146

5 ٚاحذ تیشخٙذ 131

5 ٚاحذ تثشیض 102
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

12 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ چاِٛع 158

3 ٚاحذ خٕیٗ 262

3 ٚاحذ دأغاٖ 142

3 ٚاحذ سفؼٙداٖ 194

5 ٚاحذ ػاسی 208

5 ٚاحذ ػاٜٚ 181

5 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

5 ٚاحذ ؿٟش لذع 252

5 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

5 ٚاحذ ؿیشاص 163

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات وشٔا٘ـاٜ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  858

4 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات خٛصػتاٖ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  855

5 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

5 ٚاحذ لٓ 154

5 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

3 ٚاحذ الٞیداٖ 202

5 ٚاحذ ٔشاغٝ 147

7 ٚاحذ ٔـٟذ 111

3 پشدیغ ٔدتٕع تیٗ إِّّی دا٘ـٍاٜ آصاد - ٚاحذ ٔـٟذ 

اػالٔی خشاػاٖ
827

3 ٚاحذ ٔیثذ 179

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

3 ٚاحذ ٘شاق 185

5 ٚاحذ یاػٛج 120

5 ٚاحذ یضد 105

حمٛق تیٗ إُِّ عٕٛٔی - 2156وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20815حمٛق تیٗ إُِّ عٕٛٔی   

5 ٚاحذ تیٗ إِّّی لـٓ 597

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

4 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

6 ٚاحذ تٛؿٟش 146

7 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ دأغاٖ 142

5 ٚاحذ ص٘داٖ 138

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

5 ٚاحذ لٓ 154

5 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

3 ٚاحذ ٔشاغٝ 147

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

5 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

حمٛق خصٛصی - 2157وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20807حمٛق  خصٛصی   

3 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

3 ٔشوض تیٗ إِّّی آیت اهلل آّٔی- ٚاحذ آیت اهلل آّٔی  851

7 ٚاحذ اسان 121

5 ٚاحذ اسدتیُ 119

4 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

7 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

4 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

6 ٚاحذ تٛؿٟش 146

5 ٚاحذ تیشخٙذ 131

6 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ تشتت حیذسیٝ 132

6 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

10 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

10 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ خشْ آتاد 148

5 ٚاحذ دأغاٖ 142

6 ٚاحذ سؿت 117

5 ٚاحذ ص٘داٖ 138

5 ٚاحذ ػاسی 208

5 ٚاحذ ػاٜٚ 181

5 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

5 ٚاحذ ؿٟش لذع 252

9 ٚاحذ ؿیشاص 163

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات خٛصػتاٖ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  855

4 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

5 ٚاحذ لٓ 154

8 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

5 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

3 ٚاحذ ٔشاغٝ 147

6 ٚاحذ ٔـٟذ 111

3 ٚاحذ ٔیثذ 179

8 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

5 ٚاحذ ٘شاق 185

3 ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

5 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

5 ٚاحذ یاػٛج 120

6 ٚاحذ یضد 105

ٔدٕٛعٝ عّْٛ ػیاػی ٚ سٚاتط تیٗ  - 2160وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

إُِّ

20810سٚاتط تیٗ  إُِّ   

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ اٞٛاص 106

5 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

10 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ سفؼٙداٖ 194

5 ٚاحذ ص٘داٖ 138

5 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

5 ٚاحذ ؿٟشضا 197

9 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

5 ٚاحذ لٓ 154

6 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

20830خأعٝ ؿٙاػی ػیاػی   - عّْٛ ػیاػی 

7 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ ؿٟشضا 197

9 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات فاسع- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  856

7 ٚاحذ لٓ 154

20831ا٘ذیـٝ ٞای ػیاػی   - عّْٛ ػیاػی 

3 ٚاحذ آصاد ؿٟش 186

3 ٚاحذ آؿتیاٖ 199

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

3 ٚاحذ تافت 221

4 ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

4 ٚاحذ تثشیض 102

7 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ چاِٛع 158

5 ٚاحذ خشْ آتاد 148

5 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

3 ٚاحذ ؿٟشضا 197

5 ٚاحذ ؿیشاص 163

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ لٓ 154

5 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ ٔـٟذ 111

5 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

20832ٔؼائُ ایشاٖ   - عّْٛ ػیاػی 

5 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ تافت 221

9 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

9 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

4 ٚاحذ صاٞذاٖ 109

5 ٚاحذ ص٘داٖ 138

4 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

5 ٚاحذ ؿٟشضا 197

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ لٓ 154

5 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

5 ٚاحذ الٔشد 243

5 ٚاحذ ٔـٟذ 111

3 ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

20881ػیاػت ٌزاسی عٕٛٔی   - عّْٛ ػیاػی

3 ٚاحذ آصاد ؿٟش 186

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ تثشیض 102

7 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ ص٘داٖ 138

5 ٚاحذ ؿٟشضا 197

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ لٓ 154

ٔذیشیت تاصسٌا٘ی ٚ ساٞثشدی - 2162وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21247ٔذیشیت تاصاسیاتی   -ٔذیشیت تاصسٌا٘ی

5 ٚاحذ تیٗ إِّّی لـٓ 597

3 ٚاحذ اتٟش 207

5 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

6 ٚاحذ اٞٛاص 106

5 ٚاحذ تاتُ 156

5 ٚاحذ تیشخٙذ 131

5 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ تشتت حیذسیٝ 132

8 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

10 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

12 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ دٞالاٖ 183

8 ٚاحذ سؿت 117

5 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

5 ٚاحذ ص٘داٖ 138

7 ٚاحذ ػاسی 208

5 ٚاحذ ػاٜٚ 181

7 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

5 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

6 ٚاحذ ؿٟش لذع 252

3 ٚاحذ عدة ؿیش 256

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات وشٔا٘ـاٜ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  858

5 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

5 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

7 ٚاحذ لضٚیٗ 214

5 ٚاحذ لٓ 154

5 ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

3 ٚاحذ ٔثاسوٝ 190

6 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

5 ٚاحذ یاػٛج 120

5 ٚاحذ یضد 105

ٔذیشیت دِٚتی - 2163وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21216ٔذیشیت ٔٙاتع ا٘ؼا٘ی   - ٔذیشیت دِٚتی 

3 ٚاحذ آػتاسا 164

4 ٚاحذ اسدتیُ 119

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

6 ٚاحذ تدٙٛسد 182

5 ٚاحذ تشٚخشد 112

5 ٚاحذ تٙاب 144

3 ٚاحذ تیشخٙذ 131

5 ٚاحذ تثشیض 102

10 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ دٞالاٖ 183

7 ٚاحذ سؿت 117

5 ٚاحذ سفؼٙداٖ 194

5 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

4 ٚاحذ صاٞذاٖ 109

6 ٚاحذ ص٘داٖ 138

6 ٚاحذ ػاٜٚ 181

6 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

5 ٚاحذ ػٙٙذج 110

5 ٚاحذ ػیشخاٖ 203

3 ٚاحذ ؿٛؿتش 204

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

5 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

5 ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

7 ٚاحذ لضٚیٗ 214

8 ٚاحذ وشٔاٖ 108

7 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

4 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

6 ٚاحذ یاػٛج 120

5 ٚاحذ یضد 105

21242ٔذیشیت ٚ تش٘أٝ سیضی فشٍٞٙی   

6 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

6 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات فاسع- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  856

5 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

تصٕیٓ ٌیشی ٚ خط ٔـی ٌزاسی عٕٛٔی   -ٔذیشیت دِٚتی

21287

3 ٚاحذ آػتاسا 164

4 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

6 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

6 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

12 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ سفؼٙداٖ 194

6 ٚاحذ ػاسی 208

3 ٚاحذ ػاٜٚ 181

5 ٚاحذ ؿٛؿتش 204

9 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

7 ٚاحذ لضٚیٗ 214

7 ٚاحذ وشٔاٖ 108

5 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

3 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

21288سفتاسػاصٔا٘ی   -ٔذیشیت دِٚتی

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

4 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

5 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ چاِٛع 158

7 ٚاحذ سؿت 117

3 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

3 ٚاحذ صاٞذاٖ 109

6 ٚاحذ ػاسی 208

3 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

3 ٚاحذ ػٙٙذج 110

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

5 ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

7 ٚاحذ لضٚیٗ 214

8 ٚاحذ وشٔاٖ 108

5 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

21289ٔذیشیت تطثیمی ٚ تٛػعٝ   -ٔذیشیت دِٚتی

3 ٚاحذ اسدتیُ 119

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

4 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

3 ٚاحذ تٙاب 144

3 ٚاحذ دٞالاٖ 183

6 ٚاحذ ػاسی 208

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

7 ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٔذیشیت صٙعتی - 2164وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21047اػتشاتظی صٙعتی   - ٔذیشیت صٙعتی 

7 ٚاحذ تثشیض 102

7 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

7 ٚاحذ لضٚیٗ 214

21048ٔذیشیت ػیؼتٓ ٞا   - ٔذیشیت صٙعتی 

7 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ ػٙٙذج 110

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ لضٚیٗ 214

21049تِٛیذ ٚ عّٕیات   - ٔذیشیت صٙعتی 

3 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

10 ٚاحذ تثشیض 102

7 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

12 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ سؿت 117

5 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

7 ٚاحذ لضٚیٗ 214

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

5 ٚاحذ یضد 105

18

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

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري



٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

21269تحمیك دس عّٕیات   - ٔذیشیت صٙعتی 

8 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

6 ٚاحذ تثشیض 102

7 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ ص٘داٖ 138

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

8 ٚاحذ لضٚیٗ 214

5 ٚاحذ یضد 105

ٔذیشیت سػا٘ٝ ٚ اطالعات - 2165وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21181ٔذیشیت سػا٘ٝ   

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

10 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

8 ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ دٔاٚ٘ذ 250

5 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

7 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

5 ٚاحذ یضد 105

ٔذیشیت فّٙاٚسی اطالعات - 2167وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21368وؼة ٚ واس ٞٛؿٕٙذ   - ٔذیشیت فٙاٚسی اطالعات 

5 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

9 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

5 ٚاحذ لضٚیٗ 214

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٔذیشیت خذٔات ٚ تٛػعٝ فٙاٚسی - ٔذیشیت فٙاٚسی اطالعات 

21393اطالعات   

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

9 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ لضٚیٗ 214

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

6 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

واسآفشیٙی، آیٙذٜ پظٚٞی ٚ ٔذیشیت - 2169وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

 تىِٙٛٛطی

ٔذیشیت ا٘تماَ تىِٙٛٛطی ٚ ٔاِىیت - ٔذیشیت تىِٙٛٛطی 

21064ٔعٙٛی   

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ دٞالاٖ 183

6 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

21065ٔذیشیت تحمیك ٚ تٛػعٝ   - ٔذیشیت تىِٙٛٛطی 

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

21066ٔذیشیت ٘ٛآٚسی   - ٔذیشیت تىِٙٛٛطی 

5 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

21373واسآفشیٙی   

3 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ چاِٛع 158

3 ٚاحذ دٞالاٖ 183

5 ٚاحذ ػاسی 208

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

3 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

6 ٚاحذ لضٚیٗ 214

ٔاِی - 2171وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21323ٟٔٙذػی ٔاِی   - ٔاِی 

3 ٚاحذ اتٟش 207

5 ٚاحذ اسان 121

6 ٚاحذ اػالٔـٟش 238

4 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

5 ٚاحذ ایالْ 254

3 ٚاحذ تاتُ 156

5 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

5 ٚاحذ دٞالاٖ 183

5 ٚاحذ سؿت 117

3 ٔشوض تیٗ إِّّی تٙذس ا٘ضِی- ٚاحذ سؿت 848

5 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

5 ٚاحذ ػٙٙذج 110

3 ٚاحذ ؿٟش لذع 252

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات وشٔاٖ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  857

4 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

3 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

3 ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

5 ٚاحذ لضٚیٗ 214

5 ٚاحذ لٓ 154

5 ٚاحذ واؿاٖ 116

5 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

3 ٚاحذ ٔشاغٝ 147

3 ٚاحذ ٔؼدذ ػّیٕاٖ 178

4 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

5 ٚاحذ یضد 105

21324تا٘ىذاسی   - ٔاِی 

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

21325ٔاِی تیٗ إِّّی   - ٔاِی 

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

21326تیٕٝ   - ٔاِی 

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

21327حمٛق ٔاِی   - ٔاِی 

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

حؼاتذاسی - 2173وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21301حؼاتذاسی   

7 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

7 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

5 ٚاحذ اٞٛاص 106

5 ٚاحذ تاتُ 156

3 ٚاحذ تشٚخشد 112

5 ٚاحذ تٙاب 144

5 ٚاحذ تٙذسعثاع 114

5 ٚاحذ تٛؿٟش 146

5 ٚاحذ تیشخٙذ 131

9 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ تٙىاتٗ 159

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

10 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

6 ٚاحذ چاِٛع 158

5 ٚاحذ خٕیٗ 262

3 ٚاحذ دٔاٚ٘ذ 250

6 ٚاحذ سؿت 117

3 ٔشوض تیٗ إِّّی تٙذس ا٘ضِی- ٚاحذ سؿت 848

6 ٚاحذ صاٞذاٖ 109

5 ٚاحذ ص٘داٖ 138

5 ٚاحذ ػاسی 208

7 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

7 ٚاحذ ػٙٙذج 110

5 ٚاحذ ػیشخاٖ 203

5 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

5 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

5 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

6 ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

5 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

3 ٚاحذ لائٙات 261

7 ٚاحذ لضٚیٗ 214

5 ٚاحذ لٓ 154

7 ٚاحذ واؿاٖ 116

8 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ وشٔاٖ 108

5 ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

7 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

5 ٚاحذ ٔثاسوٝ 190

5 ٚاحذ ٔش٘ذ 125

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

3 ٚاحذ ٘ٛس 239
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

5 ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

5 ٚاحذ یاػٛج 120

7 ٚاحذ یضد 105

عّْٛ استثاطات - 2175وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20516عّْٛ استثاطات   

5 ٚاحذ اسدتیُ 119

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

4 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

5 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿشق 284

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات فاسع- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  856

5 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

3 ٚاحذ ٔیثذ 179

20543فشًٞٙ ٚ استثاطات   

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

تاػتاٖ ؿٙاػی - 2176وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21366دٚساٖ اػالٔی   - تاػتاٖ ؿٙاػی 

3 ٚاحذ اتٟش 207

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

21371پیؾ اص تاسیخ   - تاػتاٖ ؿٙاػی 

4 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

21372دٚساٖ تاسیخی   - تاػتاٖ ؿٙاػی 

4 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

5 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

ٔحیط صیؼت - 2177وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21214ٔذیشیت ٔحیط صیؼت   - ٔذیشیت  ٔحیط صیؼت 

3 ٚاحذ تٙذسعثاع 114

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

21225التصاد ٔحیط صیؼت   -ٔذیشیت ٔحیط  صیؼت

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

21226حمٛق ٔحیط صیؼت   -ٔذیشیت ٔحیط صیؼت

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٔطاِعات ص٘اٖ - 2178وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20520حمٛق صٖ دس اػالْ   - ٔطاِعات ص٘اٖ 

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٌشٜٚ  عّْٛ پایٝ

صٔیٗ ؿٙاػی فؼیُ ؿٙاػی ٚ چیٙٝ  - 2201وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ؿٙاػی

30446فؼیُ ؿٙاػی ٚ چیٙٝ ؿٙاػی   - عّْٛ صٔیٗ 

6 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

3 ٚاحذ خشْ آتاد 148

6 ٚاحذ ؿیشاص 163

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

صٔیٗ ؿٙاػی ػًٙ ؿٙاػی سػٛتی - 2203وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30448سػٛب ؿٙاػی   - عّْٛ صٔیٗ 

5 ٚاحذ تٙذسعثاع 114

5 ٚاحذ تثشیض 102

8 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ صاٞذاٖ 109

9 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

صٔیٗ ؿٙاػی صیؼت ٔحیطی - 2206وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30435صٔیٗ ؿٙاػی صیؼت ٔحیطی   - عّْٛ صٔیٗ 

4 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

4 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

3 ٚاحذ الٞیداٖ 202

صٔیٗ ؿٙاػی پتشِٚٛطی - 2208وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30431پتشِٚٛطی   - عّْٛ صٔیٗ 

5 ٚاحذ اػالٔـٟش 238

3 ٚاحذ اٞش 220

8 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

3 ٚاحذ صس٘ذ وشٔاٖ 211

3 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

6 ٚاحذ ؿیشاص 163

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٚاحذ الٞیداٖ 202

3 ٚاحذ ٔحالت 200
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

صٔیٗ ؿٙاػی التصادی - 2209وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30430صٔیٗ ؿٙاػی التصادی   - عّْٛ صٔیٗ 

3 ٚاحذ تٟثٟاٖ 215

6 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ ٔحالت 200

صٔیٗ ؿٙاػی تىتٛ٘یه - 2210وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30449تىتٛ٘یه   - عّْٛ صٔیٗ 

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

5 ٚاحذ ؿیشاص 163

9 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

ؿیٕی فیضیه- ؿیٕی - 2211وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30313ؿیٕی فیضیه   -ؿیٕی 

4 ٚاحذ اسان 121

6 ٚاحذ اسدتیُ 119

3 ٚاحذ أیذیٝ 187

3 ٚاحذ تشٚخشد 112

7 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ فیشٚص آتاد 129

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

3 ٚاحذ ٌچؼاساٖ 149

5 ٚاحذ ٔـٟذ 111

7 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ؿیٕی آِی- ؿیٕی - 2212وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30314ؿیٕی آِی   -ؿیٕی 

3 ٚاحذ آصاد ؿٟش 186

6 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

5 ٚاحذ اسان 121

3 ٚاحذ اسدتیُ 119

3 ٚاحذ اػالٔـٟش 238

3 ٚاحذ أیذیٝ 187

3 ٚاحذ اٞش 220

8 ٚاحذ اٞٛاص 106

4 ٚاحذ ایالْ 254

3 ٚاحذ تشٚخشد 112

3 ٚاحذ تٛئیٗ صٞشا 299

5 ٚاحذ تٛؿٟش 146

7 ٚاحذ تثشیض 102

7 ٚاحذ تٙىاتٗ 159

7 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

6 ٚاحذ تٟشاٖ ؿشق 284

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

4 ٚاحذ دأغاٖ 142

4 ٚاحذ دٚسٚد 248

9 ٚاحذ سؿت 117

3 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

3 ٚاحذ ص٘داٖ 138

5 ٚاحذ ػثضٚاس 127

6 ٚاحذ ػٙٙذج 110

3 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

7 ٚاحذ ؿٟشضا 197

4 ٚاحذ ؿٟش لذع 252

4 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

3 ٚاحذ عّْٛ داسٚیی 225

5 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ فیشٚص آتاد 129

6 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

3 ٚاحذ لٓ 154

3 ٚاحذ لٛچاٖ 206

4 ٚاحذ واصسٖٚ 152

8 ٚاحذ وشج 115

6 ٚاحذ وشٔاٖ 108

4 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

3 ٚاحذ الٔشد 243

5 ٚاحذ الٞیداٖ 202

6 ٚاحذ ٔاٞـٟش 191

6 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

8 ٚاحذ ٔـٟذ 111

6 ٚاحذ ٟٔاتاد 166

4 ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

7 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

4 ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

22

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

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري



٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

5 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

4 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

7 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

7 ٚاحذ یضد 105

ؿیٕی تدضیٝ- ؿیٕی - 2213وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30311ؿیٕی تدضیٝ   -ؿیٕی 

6 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

6 ٚاحذ اسان 121

3 ٚاحذ أیذیٝ 187

3 ٚاحذ ایالْ 254

10 ٚاحذ تثشیض 102

7 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ سؿت 117

6 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

9 ٚاحذ ؿٟشضا 197

3 ٚاحذ ؿٟش ٔدّؼی 219

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

12 ٚاحذ وشٔاٖ 108

9 ٚاحذ ٔاٞـٟش 191

9 ٚاحذ ٔـٟذ 111

9 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

8 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

10 ٚاحذ یضد 105

ؿیٕی ٔعذ٘ی- ؿیٕی - 2214وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30312ؿیٕی ٔعذ٘ی   -ؿیٕی 

4 ٚاحذ اسان 121

6 ٚاحذ تٟشاٖ ؿشق 284

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

8 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ سؿت 117

6 ٚاحذ ؿٟشضا 197

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٚاحذ فیشٚص آتاد 129

3 ٚاحذ ٟٔاتاد 166

8 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

5 ٚاحذ یضد 105

ؿیٕی واستشدی - 2215وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30343ؿیٕی واستشدی   

3 ٚاحذ اسان 121

3 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

3 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

3 ٚاحذ ٔـٟذ 111

3 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

ؿیٕی پّیٕش- ؿیٕی - 2216وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30326ؿیٕی پّیٕش   - ؿیٕی 

7 ٚاحذ ؿٟشضا 197

ٞٛاؿٙاػی - 2219وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30702ٞٛاؿٙاػی   

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

فیضیِٛٛطی- صیؼت ؿٙاػی ٌیاٞی  - 2220وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30598فیضیِٛٛطی   - صیؼت ؿٙاػی ٌیاٞی 

4 ٚاحذ اػالٔـٟش 238

4 ٚاحذ تٙىاتٗ 159

6 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ دأغاٖ 142

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ فالٚسخاٖ 172

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

5 ٚاحذ وشٔاٖ 108

7 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

4 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ػیؼتٕاتیه ٚ- صیؼت ؿٙاػی ٌیاٞی  - 2221وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

 تْٛ ؿٙاػی

30497ػیؼتٕاتیه   - صیؼت ؿٙاػی ٌیاٞی 

5 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

7 ٚاحذ ٔـٟذ 111

30499تْٛ ؿٙاػی   - صیؼت ؿٙاػی ٌیاٞی 

4 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ػِّٛی ٚ - صیؼت ؿٙاػی ٌیاٞی  - 2222وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

تىٛیٙی

30498ػِّٛی ٚ تىٛیٙی   - صیؼت ؿٙاػی ٌیاٞی 

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ ػاٜٚ 181

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

فیضیِٛٛطی- صیؼت ؿٙاػی خا٘ٛسی  - 2223وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30595فیضیِٛٛطی   - صیؼت ؿٙاػی خا٘ٛسی 

3 ٚاحذ اسػٙداٖ 160

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

4 ٚاحذ دأغاٖ 142

5 ٚاحذ ص٘داٖ 138

5 ٚاحذ ؿیشاص 163

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ فالٚسخاٖ 172

4 ٚاحذ لٓ 154

8 ٚاحذ واصسٖٚ 152

ػِّٛی ٚ - صیؼت ؿٙاػی خا٘ٛسی  - 2225وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

تىٛیٙی

30496ػِّٛی ٚ تىٛیٙی   - صیؼت ؿٙاػی خا٘ٛسی 

4 ٚاحذ پش٘ذ 298

3 ٚاحذ خٟشْ 193

4 ٚاحذ دأغاٖ 142

5 ٚاحذ ؿیشاص 163

9 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

5 ٚاحذ ٔـٟذ 111

صیؼت ؿٙاػی ػِّٛی ٚ ّٔىِٛی - 2226وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30586صیؼت ؿٙاػی ػِّٛی ٚ ِٔٛىِٛی   

3 ٚاحذ اؿىزس 317

5 ٚاحذ تٛؿٟش 146

6 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

7 ٚاحذ خٟشْ 193

5 ٚاحذ سؿت 117

7 ٚاحذ عّْٛ داسٚیی 225

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

تیٛؿیٕی - 2227وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30528تیٛؿیٕی   

6 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ ػٙٙذج 110

8 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ فالٚسخاٖ 172

3 ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

ط٘تیه ِٔٛىِٛی - 2228وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30500ط٘تیه ِٔٛىِٛی   

3 ٚاحذ اسػٙداٖ 160

3 ٚاحذ اٞش 220

3 ٚاحذ پش٘ذ 298

6 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

3 ٚاحذ دأغاٖ 142

4 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ واصسٖٚ 152

3 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٔیىشٚتیِٛٛطی - 2229وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30507ٔیىشٚتیِٛٛطی   

5 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

4 ٚاحذ اسان 121

10 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ خٟشْ 193

3 ٚاحذ دأغاٖ 142

6 ٚاحذ سؿت 117

3 ٚاحذ ص٘داٖ 138

4 ٚاحذ ؿٟش لذع 252

5 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

5 ٚاحذ ؿیشاص 163

4 ٚاحذ عّْٛ داسٚیی 225

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ فالٚسخاٖ 172

5 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

6 ٚاحذ لٓ 154

5 ٚاحذ واصسٖٚ 152

6 ٚاحذ وشج 115

4 ٚاحذ وشٔاٖ 108
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

6 ٚاحذ الٞیداٖ 202

تیٛفیضیه - 2230وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30512تیٛفیضیه   

5 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

صیؼت فّٙاٚسی ٔیىشٚتی - 2231وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30585صیؼت فٙاٚسی ٔیىشٚتی   

3 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

آٔاس - 2232وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30801آٔاس   

5 ٚاحذ اٞٛاص 106

6 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

4 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

5 ٚاحذ ٔـٟذ 111

سیاضی - 2233وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30106سیاضی واستشدی ـ تحمیك دس عّٕیات   

3 ٚاحذ اسان 121

6 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ اٞٛاص 106

5 ٚاحذ تثشیض 102

6 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

6 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

8 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

4 ٚاحذ خشْ آتاد 148

6 ٚاحذ سؿت 117

4 ٚاحذ ػاسی 208

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ لضٚیٗ 214

5 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ وشٔاٖ 108

6 ٚاحذ الٞیداٖ 202

3 ٚاحذ ٘ٛس 239

5 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

30111آٔٛصؽ سیاضی   

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

30112خثش   - سیاضی 

5 ٚاحذ تثشیض 102

6 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ ؿثؼتش 195

4 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ لضٚیٗ 214

5 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ وشٔاٖ 108

9 ٚاحذ ٔـٟذ 111

30113آ٘اِیض   - سیاضی 

4 ٚاحذ اسدتیُ 119

4 ٚاحذ اػتٟثاٖ 145

5 ٚاحذ اٞٛاص 106

4 ٚاحذ تیشخٙذ 131

5 ٚاحذ تثشیض 102

6 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

6 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

12 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

4 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

3 ٚاحذ ػشاب 124

9 ٚاحذ ؿیشاص 163

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

3 ٚاحذ لضٚیٗ 214

5 ٚاحذ وشج 115

7 ٚاحذ وشٔاٖ 108

3 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

3 ٚاحذ الٞیداٖ 202

7 ٚاحذ ٔـٟذ 111

30115سیاضی واستشدی ـ آ٘اِیض عذدی   

3 ٚاحذ اسان 121

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ اٞٛاص 106

5 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

4 ٚاحذ خشْ آتاد 148
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

4 ٚاحذ سؿت 117

4 ٚاحذ ػاسی 208

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ لضٚیٗ 214

5 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ وشٔاٖ 108

5 ٚاحذ الٞیداٖ 202

3 ٚاحذ ٘ٛس 239

4 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

6 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

30146   (تٛپِٛٛطی)ٞٙذػٝ - سیاضی 

5 ٚاحذ وشج 115

فیضیه دسیا - 2235وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30273دیٙأیه   - فیضیه دسیا 

10 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

30274ػاحّی   - فیضیه دسیا 

10 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

صیؼت ؿٙاػی دسیا - 2236وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30531تْٛ ؿٙاػی دسیا   - صیؼت ؿٙاػی دسیا

6 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

7 ٚاحذ ػٛاد وٜٛ 279

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

30589خا٘ٛساٖ دسیایی   - صیؼت ؿٙاػی دسیا 

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

فیضیه - 2238وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30249فیضیه ٞؼتٝ ای   - فیضیه 

4 ٚاحذ ؿٟش لذع 252

7 ٚاحذ ؿیشاص 163

30265فیضیه پالػٕا   - فیضیه 

5 ٚاحذ تثشیض 102

6 ٚاحذ ؿٟشضا 197

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

30266فیضیه آٔاسی ٚ ػأا٘ٝ ٞای پیچیذٜ   - فیضیه 

8 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

30268فیضیه ٔادٜ چٍاَ   - فیضیه 

3 ٚاحذ اسدتیُ 119

3 ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

8 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

4 ٚاحذ ػاسی 208

6 ٚاحذ ؿٟشضا 197

5 ٚاحذ لٓ 154

6 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

4 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

3 ٚاحذ ٟٔاتاد 166

30270رسات تٙیادی ٚ ٘ظشیٝ ٔیذاٖ ٞا   - فیضیه 

5 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

4 ٚاحذ ػٙٙذج 110

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ ٔـٟذ 111

30271اپتیه ٚ ِیضس   - فیضیه 

5 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

4 ٚاحذ اٞٛاص 106

5 ٚاحذ تثشیض 102

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

7 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

3 ٚاحذ ٘ٛس 239

30272ٌشا٘ؾ ٚ ویٟاٖ ؿٙاػی   - فیضیه 

4 ٚاحذ ػٙٙذج 110

ِشصٜ ؿٙاػی- طئٛفیضیه - 2240وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30209ِشصٜ ؿٙاػی   - طئٛفیضیه 

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

صِضِٝ ؿٙاػی- طئٛفیضیه - 2241وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30211صِضِٝ ؿٙاػی   - طئٛفیضیه 

6 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

4 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

7 ٚاحذ ٘دف آتاد 150
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

طئٛاِىتشیه ٚ - طئٛفیضیه  - 2242وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

اِىتشٚٔغٙاطیغ

30267طئٛاِىتشیه ٚ اِىتشٚٔغٙاطیغ   - طئٛفیضیه 

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٌشا٘ی ػٙدی- طئٛفیضیه - 2243وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30213ٌشا٘ی ػٙدی   -طئٛفیضیه

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

عّْٛ وأپیٛتش - 2247وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30141ٔحاػثات ٘شْ ٚ ٞٛؽ ٔصٙٛعی   - عّْٛ وأپیٛتش 

6 ٚاحذ اسان 121

5 ٚاحذ ػاسی 208

4 ٚاحذ الٞیداٖ 202

ٌشٜٚ  فٙی ٚ ٟٔٙذػی

اِىتشٚ٘یه- ٟٔٙذػی تشق - 2301وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40101اِىتشٚ٘یه   - ٟٔٙذػی تشق

3 ٚاحذ آرسؿٟش 399

3 ٚاحذ آؿتیاٖ 199

6 ٚاحذ اسان 121

7 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

9 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

3 ٚاحذ تدٙٛسد 182

3 ٚاحذ تیشخٙذ 131

10 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

10 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ خٕیٗ 262

3 ٚاحذ سؿت 117

3 ٚاحذ ػاسی 208

3 ٚاحذ ػاٜٚ 181

3 ٚاحذ ػثضٚاس 127

3 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

3 ٚاحذ ػٙٙذج 110

3 ٚاحذ ؿثؼتش 195

3 ٚاحذ ؿٟش ٔدّؼی 219

7 ٚاحذ ؿیشاص 163

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

3 ٚاحذ فؼا 134

3 ٚاحذ لضٚیٗ 214

3 ٚاحذ واصسٖٚ 152

3 ٚاحذ وشٔاٖ 108

3 ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

3 ٚاحذ ٔاٞـٟش 191

3 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

3 ٚاحذ ٔـٟذ 111

3 پشدیغ ٔدتٕع تیٗ إِّّی دا٘ـٍاٜ آصاد - ٚاحذ ٔـٟذ 

اػالٔی خشاػاٖ
827

6 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

6 ٚاحذ ٘ٛس 239

3 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

3 ٚاحذ یضد 105

ٔخاتشات- ٟٔٙذػی تشق  - 2302وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40145ٔخاتشات   - ٟٔٙذػی تشق 

3 ٚاحذ اسان 121

5 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

3 ٚاحذ اٞش 220

6 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

3 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ ؿٟش ٔدّؼی 219

5 ٚاحذ ؿیشاص 163

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

3 ٚاحذ لضٚیٗ 214

3 ٚاحذ واصسٖٚ 152

5 ٚاحذ واؿاٖ 116

6 ٚاحذ ٔـٟذ 111

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

6 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

لذست- ٟٔٙذػی تشق - 2304وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40123ٟٔٙذػی تشق ـ لذست   

5 ٚاحذ اسان 121

3 ٚاحذ اسدتیُ 119

5 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 ٚاحذ تدٙٛسد 182

3 ٚاحذ تٛؿٟش 146

10 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ خشْ آتاد 148

3 ٚاحذ خٕیٗ 262

3 ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

3 ٚاحذ دصفَٛ 165

3 ٚاحذ دٔاٚ٘ذ 250

3 ٚاحذ ص٘داٖ 138

6 ٚاحذ ػاسی 208

6 ٚاحذ ػاٜٚ 181

6 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

3 ٚاحذ ػٙٙذج 110

5 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

3 ٚاحذ ؿثؼتش 195

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات وشٔا٘ـاٜ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  858

5 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

3 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

3 ٚاحذ لضٚیٗ 214

3 ٚاحذ واؿاٖ 116

3 ٚاحذ وشج 115

3 ٚاحذ وشٔاٖ 108

5 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

3 ٚاحذ ٌٙاتاد 140

3 ٚاحذ الٞیداٖ 202

3 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

6 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

3 ٚاحذ ٘ٛس 239

3 ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

3 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

3 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

4 ٚاحذ یاػٛج 120

5 ٚاحذ یضد 105

وٙتشَ- ٟٔٙذػی تشق - 2305وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40151وٙتشَ   - ٟٔٙذػی تشق 

3 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ تثشیض 102

6 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ دٔاٚ٘ذ 250

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

6 ٚاحذ لضٚیٗ 214

3 ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

6 ٚاحذ ٌٙاتاد 140

3 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

10 ٚاحذ ٔـٟذ 111

6 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ػاصٜ- ٟٔٙذػی عٕشاٖ - 2307وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40471ػاصٜ   - ٟٔٙذػی عٕشاٖ 

7 ٚاحذ اسان 121

3 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

3 ٚاحذ اػتٟثاٖ 145

6 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ تٛؿٟش 146

6 ٚاحذ تثشیض 102

6 ٚاحذ تفت 201

12 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

6 ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ چاِٛع 158

3 ٚاحذ خشْ آتاد 148

3 ٚاحذ خٕیٗ 262

3 ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

3 ٚاحذ دصفَٛ 165

7 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

3 ٚاحذ ص٘داٖ 138

7 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

3 ٚاحذ ػٙٙذج 110

4 ٚاحذ ػیشخاٖ 203

5 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

3 ٚاحذ ؿثؼتش 195

6 ٚاحذ ؿٟشضا 197

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

6 ٚاحذ لضٚیٗ 214

3 ٚاحذ واؿاٖ 116

5 ٚاحذ وشٔاٖ 108

7 ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

5 ٚاحذ السػتاٖ 155

3 ٚاحذ ٔشاغٝ 147

3 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

6 ٚاحذ ٔـٟذ 111

3 ٚاحذ ٟٔاتاد 166

3 ٚاحذ ٔیثذ 179

6 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

3 ٚاحذ ٘ٛس 239

صِضِٝ- ٟٔٙذػی عٕشاٖ - 2308وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40383صِضِٝ   - ٟٔٙذػی عٕشاٖ 

8 ٚاحذ تثشیض 102

6 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

9 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ لضٚیٗ 214

3 ٚاحذ ٔشاغٝ 147

3 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

طئٛتىٙیه- ٟٔٙذػی عٕشاٖ - 2309وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40444طئٛتىٙیه   - ٟٔٙذػی عٕشاٖ

6 ٚاحذ اسان 121

3 ٚاحذ اػتٟثاٖ 145

5 ٚاحذ اػالٔـٟش 238

3 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

3 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

6 ٚاحذ ص٘داٖ 138

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات آیت اهلل - ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 

آّٔی
854

6 ٚاحذ لضٚیٗ 214

3 ٚاحذ ٔشاغٝ 147

6 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٟٔٙذػی آب ٚ - ٟٔٙذػی عٕشاٖ  - 2310وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ػاصٜ ٞای ٞیذسِٚیىی

ٟٔٙذػی آب ٚ ػاصٜ ٞای ٞیذسِٚیىی   - ٟٔٙذػی عٕشاٖ 

40392

5 ٚاحذ اػتٟثاٖ 145

9 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ساٜ ٚ تشاتشی- ٟٔٙذػی عٕشاٖ - 2311وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40486ساٜ ٚتشاتشی   -ٟٔٙذػی عٕشاٖ 

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات آیت اهلل - ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 

آّٔی
854

ٟٔٙذػی ػٛاحُ، -ٟٔٙذػی عٕشاٖ - 2312وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

تٙادس ٚ ػاصٜ ٞای دسیایی

ٟٔٙذػی ػٛاحُ، تٙادس ٚ ػاصٜ ٞای دسیایی   -ٟٔٙذػی عٕشاٖ

40394

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

ٟٔٙذػی ٚ - ٟٔٙذػی عٕشاٖ  - 2313وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ٔذیشیت ٔٙاتع آب

40397ٟٔٙذػی ٚ ٔذیشیت ٔٙاتع آب   - ٟٔٙذػی عٕشاٖ 

6 ٚاحذ اسان 121

4 ٚاحذ تٙذسعثاع 114

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

3 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

3 ٚاحذ ؿٟش لذع 252

4 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

3 ٚاحذ ؿٛؿتش 204

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ وشٔاٖ 108

3 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

3 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

حُٕ ٚ ٘مُ- ٟٔٙذػی عٕشاٖ - 2314وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40455ٟٔٙذػی عٕشاٖ ـ حُٕ ٚ ٘مُ   

3 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات - ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 

آرستایداٖ ؿشلی
853

ٟٔٙذػی ٚ - ٟٔٙذػی عٕشاٖ  - 2315وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ٔذیشیت ػاخت

40436ٟٔٙذػی ٚ ٔذیشیت ػاخت   - ٟٔٙذػی عٕشاٖ 

4 ٚاحذ اسان 121

7 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

5 ٚاحذ اٞٛاص 106

8 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ تفت 201

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

4 ٚاحذ ػاسی 208

3 ٚاحذ ػٙٙذج 110

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ لضٚیٗ 214

4 ٚاحذ واؿاٖ 116

3 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

4 ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

3 ٚاحذ یضد 105

ٟٔٙذػی ٔحیط - ٟٔٙذػی عٕشاٖ  - 2316وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

صیؼت

40390ٟٔٙذػی ٔحیط صیؼت   - ٟٔٙذػی عٕشاٖ 

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

ػاخت ٚ تِٛیذ- ٟٔٙذػی ٔىا٘یه - 2321وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40669ػاخت ٚ تِٛیذ   - ٟٔٙذػی ٔىا٘یه 

3 ٚاحذ اِیٍٛدسص 245

طشاحی واستشدی- ٟٔٙذػی ٔىا٘یه  - 2322وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

طشاحی واستشدی ؿاخٝ تخصصی ٔىا٘یه - ٟٔٙذػی ٔىا٘یه 

40790خأذات   

6 ٚاحذ اسان 121

6 ٚاحذ اٞٛاص 106

5 ٚاحذ پش٘ذ 298

10 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

3 ٚاحذ دٔاٚ٘ذ 250

3 ٚاحذ دٚسٚد 248

5 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

5 ٚاحذ ؿیشاص 163

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات آیت اهلل - ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 

آّٔی
854

3 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

6 ٚاحذ لضٚیٗ 214

3 ٚاحذ الٞیداٖ 202

6 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

دیٙأیه، وٙتشَ - ٟٔٙذػی ٔىا٘یه  - 2323وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ٚ استعاؿات

طشاحی واستشدی ؿاخٝ تخصصی دیٙأیه،- ٟٔٙذػی ٔىا٘یه 

40789 وٙتشَ ٚ استعاؿات   

5 ٚاحذ تٙذس ا٘ضِی 286

3 ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

تثذیُ ا٘شطی- ٟٔٙذػی ٔىا٘یه - 2324وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40664تثذیُ ا٘شطی   - ٟٔٙذػی ٔىا٘یه 

3 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

3 ٔشوض تیٗ إِّّی آیت اهلل آّٔی- ٚاحذ آیت اهلل آّٔی  851

7 ٚاحذ اسان 121

3 ٚاحذ اِیٍٛدسص 245

6 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ تٙاب 144

3 ٚاحذ تٙذس ا٘ضِی 286

3 ٚاحذ تٛؿٟش 146

6 ٚاحذ پش٘ذ 298

3 ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

9 ٚاحذ تثشیض 102

10 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

3 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

7 ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

10 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

6 ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

3 ٚاحذ دصفَٛ 165

3 ٚاحذ دؿتؼتاٖ تشاصخاٖ 290
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 ٚاحذ دٔاٚ٘ذ 250

9 ٚاحذ ػاسی 208

5 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

6 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

3 ٚاحذ ؿٟش ٔدّؼی 219

8 ٚاحذ ؿیشاص 163

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

6 ٚاحذ لضٚیٗ 214

3 ٚاحذ واؿاٖ 116

5 ٚاحذ وشٔاٖ 108

3 ٚاحذ الٞیداٖ 202

3 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

6 ٚاحذ ٔـٟذ 111

4 پشدیغ ٔدتٕع تیٗ إِّّی دا٘ـٍاٜ آصاد - ٚاحذ ٔـٟذ 

اػالٔی خشاػاٖ
827

6 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

3 ٚاحذ ٘ٛس 239

3 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

3 ٚاحذ یضد 105

آیشٚدیٙأیه- ٟٔٙذػی ٞٛا فضا  - 2331وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41103آیشٚدیٙأیه   - ٟٔٙذػی ٞٛا فضا 

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

خّٛتش٘ذٌی- ٟٔٙذػی ٞٛا فضا - 2332وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41110خّٛتش٘ذٌی   - ٟٔٙذػی ٞٛا فضا 

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

ػاصٜ ٞای ٞٛایی- ٟٔٙذػی ٞٛا فضا - 2333وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41119ػاصٜ ٞای ٞٛایی   - ٟٔٙذػی ٞٛا فضا 

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

دیٙأیه پشٚاص ٚ- ٟٔٙذػی ٞٛا فضا - 2334وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

 وٙتشَ

41108ٟٔٙذػی فضایی   - ٟٔٙذػی ٞٛا فضا

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

41109دیٙأیه پشٚاص ٚ وٙتشَ   - ٟٔٙذػی ٞٛا فضا

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

اوتـاف ٔٛاد ٔعذ٘ی- ٟٔٙذػی ٔعذٖ  - 2335وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40541اوتـاف ٔٛاد ٔعذ٘ی   - ٟٔٙذػی ٔعذٖ 

3 ٚاحذ اٞش 220

3 ٚاحذ تافك 223

4 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

3 ٚاحذ ٔحالت 200

اػتخشاج ٔٛاد - ٟٔٙذػی ٔعذٖ  - 2336وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ٔعذ٘ی

41411اػتخشاج ٔٛاد ٔعذ٘ی   - ٟٔٙذػی ٔعذٖ 

3 ٚاحذ اٞش 220

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

3 ٚاحذ ػیشخاٖ 203

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

فشآٚسی ٔٛاد ٔعذ٘ی- ٟٔٙذػی ٔعذٖ - 2337وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40529فشآٚسی ٔٛاد ٔعذ٘ی   -ٟٔٙذػی ٔعذٖ 

4 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

3 ٚاحذ ػیشخاٖ 203

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٔىا٘یه ػًٙ- ٟٔٙذػی ٔعذٖ - 2338وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40515ٔىا٘یه ػًٙ   -ٟٔٙذػی ٔعذٖ

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٟٔٙذػی پّیٕش - 2339وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40204ٟٔٙذػی پّیٕش   

10 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٔٙاتع آب- ٟٔٙذػی ٔحیط صیؼت - 2343وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41401ٔٙاتع آب   - ٟٔٙذػی ٔحیط صیؼت 

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

آب ٚ فاضالب- ٟٔٙذػی ٔحیط صیؼت - 2344وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41402ٟٔٙذػی ٔحیط صیؼت ـ آب ٚ فاضالب   

3 ٚاحذ اٞٛاص 106

7 ٚاحذ تٛؿٟش 146

3 ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

ٔٛاد صائذ - ٟٔٙذػی ٔحیط صیؼت - 2345وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

خأذ

41410ٔٛاد صائذ خأذ   - ٟٔٙذػی ٔحیط صیؼت 

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

آِٛدٌی ٞٛا- ٟٔٙذػی ٔحیط صیؼت - 2346وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41403آِٛدٌی ٞٛا   - ٟٔٙذػی ٔحیط صیؼت 

3 ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

تیٛاِىتشیه- ٟٔٙذػی پضؿىی - 2347وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40111تیٛاِىتشیه   - ٟٔٙذػی  پضؿىی  

7 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

3 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات اصفٟاٖ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  852

6 ٚاحذ لضٚیٗ 214

3 ٚاحذ واصسٖٚ 152

6 ٚاحذ ٔـٟذ 111

4 پشدیغ ٔدتٕع تیٗ إِّّی دا٘ـٍاٜ آصاد - ٚاحذ ٔـٟذ 

اػالٔی خشاػاٖ
827

تیٛٔىا٘یه- ٟٔٙذػی پضؿىی - 2348وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40109تیٛٔىا٘یه   - ٟٔٙذػی  پضؿىی  

7 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

3 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات - ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 

آرستایداٖ ؿشلی
853

6 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

تیٛٔتشیاَ- ٟٔٙذػی پضؿىی - 2349وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40730تیٛٔتشیاَ   -ٟٔٙذػی پضؿىی

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

41407تافت   - ٟٔٙذػی پضؿىی 

3 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٟٔٙذػی صٙایع - 2350وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40310ٟٔٙذػی  صٙایع   

4 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

3 ٚاحذ پش٘ذ 298

12 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

6 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

3 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

12 ٚاحذ لضٚیٗ 214

3 ٚاحذ الٞیداٖ 202

6 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

3 ٚاحذ ٘ٛس 239

ٟٔٙذػی ٘فت - 2352وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40234ٟٔٙذػی ٘فت   

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

٘شْ افضاس ٚ - ٟٔٙذػی وأپیٛتش - 2354وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

اٍِٛسیتٓ

41002٘شْ افضاس   - ٟٔٙذػی وأپیٛتش

7 ٚاحذ اسان 121

3 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

3 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

4 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

3 ٚاحذ تاتُ 156

3 ٚاحذ تشٚخشد 112

3 ٚاحذ تیشخٙذ 131

8 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ دصفَٛ 165

3 ٚاحذ سؿت 117

6 ٚاحذ ػاسی 208

3 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

3 ٚاحذ ػٙٙذج 110

3 ٚاحذ ؿثؼتش 195

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

3 ٚاحذ فشدٚع 162

5 ٚاحذ لضٚیٗ 214

3 ٚاحذ لٓ 154

5 ٚاحذ واؿاٖ 116

3 ٚاحذ وشج 115

6 ٚاحذ وشٔاٖ 108

3 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

12 ٚاحذ ٔـٟذ 111
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

5 پشدیغ ٔدتٕع تیٗ إِّّی دا٘ـٍاٜ آصاد - ٚاحذ ٔـٟذ 

اػالٔی خشاػاٖ
827

3 ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

3 ٚاحذ ٔیثذ 179

6 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

3 ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

3 ٚاحذ یاػٛج 120

3 ٚاحذ یضد 105

ٔعٕاسی ػیؼتٓ - ٟٔٙذػی وأپیٛتش - 2355وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ٞای وأپیٛتشی

41057ٔعٕاسی ػیؼتٓ ٞای وأپیٛتشی   - ٟٔٙذػی وأپیٛتش

5 ٚاحذ اسان 121

3 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

6 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ دصفَٛ 165

3 ٚاحذ ؿیشاص 163

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

7 ٚاحذ لضٚیٗ 214

3 ٚاحذ لٓ 154

5 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ وشٔاٖ 108

3 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٞٛؽ ٔصٙٛعی- ٟٔٙذػی وأپیٛتش - 2356وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41044ٞٛؽ ٔصٙٛعی ٚ ستاتیىض   - ٟٔٙذػی وأپیٛتش 

4 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

6 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

6 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

3 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ ػاسی 208

5 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

3 ٚاحذ ػٙٙذج 110

3 ٚاحذ ؿثؼتش 195

3 ٚاحذ ؿٟش لذع 252

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ فشدٚع 162

3 ٚاحذ واؿاٖ 116

5 ٚاحذ وشٔاٖ 108

3 ٚاحذ الٞیداٖ 202

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ؿثىٝ ٚ سایا٘ؾ- ٟٔٙذػی وأپیٛتش - 2357وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41043ؿثىٝ ٞای وأپیٛتشی   - ٟٔٙذػی وأپیٛتش 

3 ٚاحذ ػثضٚاس 127

6 ٚاحذ لضٚیٗ 214

ٟٔٙذػی فّٙاٚسی اطالعات - 2358وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41024تداست اِىتشٚ٘یىی   - ٟٔٙذػی فٙاٚسی اطالعات 

4 ٚاحذ ػثضٚاس 127

ٟٔٙذػی ٔتاِٛسطی ٚ ٔٛاد - 2359وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40741ػشأیه   - ٟٔٙذػی ٔتاِٛسطی ٚ ٔٛاد 

5 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

6 ٚاحذ ؿیشاص 163

40881خٛؿىاسی ٚ اتصاَ ٔٛاد   - ٟٔٙذػی ٔتاِٛسطی ٚ ٔٛاد 

6 ٚاحذ ؿٟشضا 197

40882خٛسدٌی ٚ ٟٔٙذػی ػطح   - ٟٔٙذػی ٔتاِٛسطی ٚ ٔٛاد 

3 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

12 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

40883ٔٛاد پیـشفتٝ   - ٟٔٙذػی ٔتاِٛسطی ٚ ٔٛاد 

3 ٚاحذ اٞٛاص 106

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

6 ٚاحذ ؿیشاص 163

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ وشج 115

12 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

خٛاف فیضیىی ٚ ٔىا٘یىی ٔٛاد   - ٟٔٙذػی ٔتاِٛسطی ٚ ٔٛاد 

40884

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٟٔٙذػی ؿیٕی - 2360وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40201ٟٔٙذػی  ؿیٕی   

3 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

3 ٔشوض تیٗ إِّّی آیت اهلل آّٔی- ٚاحذ آیت اهلل آّٔی  851

3 ٚاحذ اسان 121

5 ٚاحذ أیذیٝ 187

3 ٚاحذ اٞش 220

5 ٚاحذ تشٚخشد 112

8 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

3 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

4 ٚاحذ دأغاٖ 142

3 ٚاحذ سؿت 117

4 ٚاحذ ػاٜٚ 181

5 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

3 ٚاحذ ؿٟشضا 197

6 ٚاحذ ؿیشاص 163

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

3 ٚاحذ فشاٞاٖ 244

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

3 ٚاحذ لٛچاٖ 206

3 ٚاحذ ٌچؼاساٖ 149

3 ٚاحذ ٔاٞـٟش 191

3 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

3 ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

4 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

4 ٚاحذ یاػٛج 120

5 ٚاحذ یضد 105

ساوتٛس- ٟٔٙذػی ٞؼتٝ ای - 2366وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41201ٟٔٙذػی ا٘شطی  ٞؼتٝ ای   - ٟٔٙذػی ٞؼتٝ ای 

5 ٚاحذ تٛؿٟش 146

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

پشتٛ پضؿىی- ٟٔٙذػی ٞؼتٝ ای - 2367وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41208پشتٛ پضؿىی   - ٟٔٙذػی ٞؼتٝ ای 

4 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات اصفٟاٖ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  852

تىِٙٛٛطی ٘ؼاخی- ٟٔٙذػی ٘ؼاخی - 2370وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40803تىِٙٛٛطی ٘ؼاخی   - ٟٔٙذػی ٘ؼاخی 

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

5 ٚاحذ یضد 105

ؿیٕی ٘ؼاخی ٚ - ٟٔٙذػی ٘ؼاخی - 2371وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

عّْٛ اِیاف

40819ؿیٕی ٘ؼاخی ٚ عّْٛ اِیاف   - ٟٔٙذػی ٘ؼاخی 

3 ٚاحذ اسان 121

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

3 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

7 ٚاحذ یضد 105

ٟٔٙذػی ػیؼتٓ ٞای ا٘شطی - 2372وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41408ا٘شطی ٚ ٔحیط صیؼت   - ٟٔٙذػی ػیؼتٓ ٞای ا٘شطی 

7 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

4 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

3 ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

41412ٔذَ ػاصی ا٘شطی   - ٟٔٙذػی ػیؼتٓ ٞای ا٘شطی 

6 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

41429فٙاٚسی ٞای ا٘شطی   - ٟٔٙذػی ػیؼتٓ ٞای ا٘شطی 

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٌشٜٚ  وـاٚسصی ٚ ٔٙاتع طثیعی

عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی ٔحیط صیؼت - 2401وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50668عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی ٔحیط صیؼت   

3 ٚاحذ اسان 121

3 ٚاحذ اسدتیُ 119

3 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

3 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ تٙذسعثاع 114

3 ٚاحذ تٛؿٟش 146

3 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ تٙىاتٗ 159

4 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

3 ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

3 ٚاحذ دٔاٚ٘ذ 250

4 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

4 ٚاحذ الٞیداٖ 202

4 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

4 ٚاحذ یضد 105

ٟٔٙذػی ٔىا٘یه تیٛػیؼتٓ - 2404وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

طشاحی ٔاؿیٗ ٞای وـاٚسصی   - ٟٔٙذػی ٔىا٘یه تیٛػیؼتٓ 

50295

3 ٚاحذ اسان 121
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 ٚاحذ تٙاب 144

3 ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

3 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

50389ا٘شطی ٞای تدذیذ پزیش   - ٟٔٙذػی ٔىا٘یه تیٛػیؼتٓ 

3 ٚاحذ اسان 121

3 ٚاحذ الّیذ 161

3 ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

50390فٙاٚسی پغ اص تشداؿت   - ٟٔٙذػی ٔىا٘یه تیٛػیؼتٓ 

3 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٟٔٙذػی ٔىا٘یضاػیٖٛ وـاٚسصی - 2405وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ٔذیشیت ٚ تحّیُ ػأا٘ٝ ٞا   - ٟٔٙذػی ٔىا٘یضاػیٖٛ وـاٚسصی 

50300

3 ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

3 ٚاحذ ؿٛؿتش 204

3 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی تاغثا٘ی - 2406وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

اصالح ٚ تیٛتىِٙٛٛطی ٌیاٞاٖ تاغثا٘ی- عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی تاغثا٘ی 

   50190

3 ٚاحذ اتٟش 207

4 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

3 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

فیضیِٛٛطی تِٛیذ ٚ پغ اص تشداؿت - عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی تاغثا٘ی 

50191ٌیاٞاٖ تاغثا٘ی   

3 ٚاحذ اسان 121

3 ٚاحذ اػتٟثاٖ 145

4 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

3 ٚاحذ تدٙٛسد 182

3 ٚاحذ تیشخٙذ 131

3 ٚاحذ خٟشْ 193

3 ٚاحذ دأغاٖ 142

3 ٚاحذ سؿت 117

3 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

3 ٚاحذ ؿیشٚاٖ 169

3 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

3 ٚاحذ وشج 115

3 ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

3 ٚاحذ یاػٛج 120

عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی صٙایع غزایی - 2412وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50415صٙایع غزایی   - عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی صٙایع غزایی 

3 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

3 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

3 ٚاحذ دأغاٖ 142

3 ٚاحذ ػاسی 208

3 ٚاحذ ػثضٚاس 127

4 ٚاحذ ػشٚػتاٖ 278

5 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

3 ٚاحذ ؿٟشضا 197

3 ٚاحذ ؿٟش لذع 252

5 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٚاحذ لٛچاٖ 206

3 ٚاحذ ٘ٛس 239

3 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

50417فٙاٚسی ٔٛاد غزایی   - عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی صٙایع غزایی 

3 ٚاحذ آصاد ؿٟش 186

3 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

3 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

3 ٚاحذ دأغاٖ 142

4 ٚاحذ ػثضٚاس 127

4 ٚاحذ ػشٚػتاٖ 278

7 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

3 ٚاحذ عّْٛ داسٚیی 225

5 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٚاحذ لٛچاٖ 206

5 ٚاحذ ٕٔماٖ 297

3 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

3 ٚاحذ ٘ٛس 239

3 ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

3 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

صیؼت فٙاٚسی ٔٛاد غزایی   - عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی صٙایع غزایی 

50418

3 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

3 ٔشوض تیٗ إِّّی آیت اهلل آّٔی- ٚاحذ آیت اهلل آّٔی  851

3 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

3 ٚاحذ دأغاٖ 142
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 ٚاحذ ػثضٚاس 127

3 ٚاحذ ػٙٙذج 110

3 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

3 ٚاحذ عّْٛ داسٚیی 225

5 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٚاحذ لٛچاٖ 206

3 ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

3 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

7 ٚاحذ یاػٛج 120

50426ؿیٕی ٔٛاد غزایی   - عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی صٙایع غزایی 

3 ٚاحذ آصاد ؿٟش 186

3 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

3 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

3 ٚاحذ دأغاٖ 142

3 ٚاحذ ػثضٚاس 127

5 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٚاحذ لٛچاٖ 206

3 ٚاحذ ٘ٛس 239

3 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

التصاد وـاٚسصی - 2416وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50172تاصاسیاتی ٔحصٛالت وـاٚسصی   - التصاد وـاٚسصی 

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

4 ٚاحذ وشج 115

50173التصاد ٔٙاتع طثیعی ٚ ٔحیط صیؼت   - التصاد وـاٚسصی 

4 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

4 ٚاحذ وشج 115

3 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

التصاد تِٛیذ ٚ ٔذیشیت ٚاحذٞای - التصاد وـاٚسصی 

50174وـاٚسصی   

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

50179ػیاػت ٚ تٛػعٝ وـاٚسصی   - التصاد وـاٚسصی 

3 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

3 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

3 ٚاحذ وشج 115

ٟٔٙذػی صٙایع چٛب ٚ فشآٚسدٜ  - 2417وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

حفاظت ٚ اصالح- ٞای ػِّٛضی 

تیِٛٛطی ٚ - ٟٔٙذػی صٙایع چٛب ٚ فشآٚسدٜ ٞای ػِّٛضی 

50645آ٘اتٛٔی   

4 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٟٔٙذػی صٙایع چٛب ٚ فشآٚسدٜ  - 2418وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

وأپٛصیت ٞای ِیٍٙٛػِّٛضی- ٞای ػِّٛضی 

وأپٛصیت - ٟٔٙذػی صٙایع چٛب ٚ فشآٚسدٜ ٞای ػِّٛضی 

50643ٞای ِیٍٙٛ ػِّٛضی   

3 ٚاحذ آػتاسا 164

4 ٚاحذ چاِٛع 158

4 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٚاحذ وشج 115

ٟٔٙذػی صٙایع چٛب ٚ فشآٚسدٜ  - 2419وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

صٙایع ػِّٛضی- ٞای ػِّٛضی 

صٙایع - ٟٔٙذػی صٙایع چٛب ٚ فشآٚسدٜ ٞای ػِّٛضی 

50642ػِّٛضی   

3 ٚاحذ آػتاسا 164

4 ٚاحذ چاِٛع 158

4 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٚاحذ وشج 115

ٔذیشیت حاصّخیضی ٚ صیؼت فٙاٚسی - 2420وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

 خان

تیِٛٛطی ٚ - ٔذیشیت حاصّخیضی ٚ صیؼت فٙاٚسی خان 

50126تیٛتىِٙٛٛطی خان   

4 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

4 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ؿیٕی ، - ٔذیشیت حاصّخیضی ٚ صیؼت فٙاٚسی خان 

50144حاصّخیضی خان ٚ تغزیٝ ٌیاٜ   

4 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

4 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ دصفَٛ 165

3 ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

ٔذیشیت ٔٙاتع خان - 2421وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50128فیضیه ٚ حفاظت خان   - ٔذیشیت ٔٙاتع خان 

3 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ دصفَٛ 165
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ فیشٚص آتاد 129

3 ٚاحذ وشج 115

50145ٔٙاتع خان ٚ اسصیاتی اساضی   - ٔذیشیت ٔٙاتع خان 

3 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

عّْٛ دأی - 2424وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50118تغزیٝ داْ   - عّْٛ دأی 

3 ٚاحذ اسان 121

4 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

3 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ چاِٛع 158

3 ٚاحذ داساب 168

3 ٚاحذ سؿت 117

3 ٚاحذ ؿثؼتش 195

3 ٚاحذ ؿٟش لذع 252

3 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

3 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

3 ٚاحذ واؿٕش 212

3 ٚاحذ وشج 115

3 ٚاحذ ٔشاغٝ 147

3 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

50121تغزیٝ طیٛس   - عّْٛ دأی 

4 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

50153ط٘تیه ٚ اصالح داْ ٚ طیٛس   - عّْٛ دأی 

3 ٚاحذ اتٟش 207

3 ٚاحذ داساب 168

3 ٚاحذ ؿثؼتش 195

3 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ وشج 115

3 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

آتیاسی ٚ - عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آب - 2427وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

صٞىـی

50656آتیاسی ٚ صٞىـی   - عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آب 

3 ٚاحذ اسان 121

3 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ ؿٟش لذع 252

3 ٚاحذ ؿٛؿتش 204

4 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ فشدٚع 162

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

3 ٚاحذ وشٔاٖ 108

3 ٚاحذ الٞیداٖ 202

ػاصٜ ٞای آتی- عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آب - 2428وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50654ػاصٜ ٞای آتی   - عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آب 

4 ٚاحذ اٞٛاص 106

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٔٙاتع آب- عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آب - 2429وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50655ٔٙاتع آب   - عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آب 

3 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ ؿٟش لذع 252

10 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ وشٔاٖ 108

6 ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

ٞٛا ؿٙاػی - عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آب - 2430وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

وـاٚسصی

50649ٞٛاؿٙاػی وـاٚسصی   - عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آب 

4 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

ط٘تیه ٚ تٝ ٘ظادی ٌیاٞی - 2431وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50185ط٘تیه ٚ تٝ ٘ظادی ٌیاٞی   

4 ٚاحذ اسان 121

4 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

3 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ تیشخٙذ 131

3 ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

3 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

3 ٚاحذ صاٞذاٖ 109

3 ٚاحذ ػٙٙذج 110

3 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ فشدٚع 162

4 ٚاحذ وشج 115

3 ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

3 ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

4 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

آٌشٚتىِٙٛٛطی - 2432وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50670فیضیِٛٛطی ٌیاٞاٖ صساعی   - اٌشٚتىِٙٛٛطی 

3 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

4 ٚاحذ اسان 121

3 ٚاحذ اسدػتاٖ 177

4 ٚاحذ اسػٙداٖ 160

3 ٚاحذ اػالٔـٟش 238

4 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

4 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ ایالْ 254

3 ٚاحذ تشٚخشد 112

3 ٚاحذ تٓ 240

3 ٚاحذ تیشخٙذ 131

3 ٚاحذ پاسع آتاد ٔغاٖ 287

4 ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

4 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ خیشفت 122

3 ٚاحذ چاِٛع 158

3 ٚاحذ خشْ آتاد 148

3 ٚاحذ خٛی 137

3 ٚاحذ دأغاٖ 142

3 ٚاحذ دصفَٛ 165

3 ٚاحذ سأٟشٔض 230

4 ٚاحذ سؿت 117

4 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

3 ٚاحذ صاٞذاٖ 109

4 ٚاحذ ػثضٚاس 127

3 ٚاحذ ػٙٙذج 110

3 ٚاحذ ؿٟش لذع 252

3 ٚاحذ ؿیشٚاٖ 169

4 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ فؼا 134

3 ٚاحذ فیشٚص آتاد 129

4 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

4 ٚاحذ وشج 115

3 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

3 ٚاحذ ٌٙاتاد 140

3 ٚاحذ الٞیداٖ 202

4 ٚاحذ ٔـٟذ 111

3 ٚاحذ ٟٔاتاد 166

3 ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

3 ٚاحذ ٔیثذ 179

4 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

4 ؿٟش سی (سٜ  )ٚاحذ یادٌاس أاْ  139

3 ٚاحذ یاػٛج 120

عّْٛ عّف ٞای - آٌشٚتىِٙٛٛطی  - 2434وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ٞشص

50669عّْٛ عّف ٞای ٞشص   - اٌشٚتىِٙٛٛطی 

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

4 ٚاحذ ٔـٟذ 111

تیٛتىِٙٛٛطی وـاٚسصی - 2435وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50331تیٛتىِٙٛٛطی وـاٚسصی   

3 ٚاحذ ػثضٚاس 127

5 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

تشٚیح ٚ آٔٛصؽ وـاٚسصی پایذاس - 2437وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

تشٚیح وـاٚسصی پایذاس ٚ - تشٚیح ٚ آٔٛصؽ وـاٚسصی پایذاس 

50177ٔٙاتع طثیعی   

3 ٚاحذ تیشخٙذ 131

3 ٚاحذ ؿٛؿتش 204

3 ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

آٔٛصؽ وـاٚسصی پایذاس ٚ- تشٚیح ٚ آٔٛصؽ وـاٚسصی پایذاس 

50178 ٔحیط صیؼت   

3 ٚاحذ ایالْ 254

4 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

تٛػعٝ وـاٚسصی - 2438وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50214تٛػعٝ وـاٚسصی   

3 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

حـشٜ ؿٙاػی وـاٚسصی - 2439وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50209حـشٜ  ؿٙاػی  وـاٚسصی   

3 ٚاحذ اسان 121

4 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

4 ٚاحذ خٟشْ 193

4 ٚاحذ ؿیشاص 163

3 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ ٟٔاتاد 166

3 ٚاحذ ٚسأیٗ 143
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

تیٕاسی ؿٙاػی ٌیاٞی - 2440وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50607تیٕاسی  ؿٙاػی  ٌیاٞی   

3 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ خٟشْ 193

5 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

3 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

3 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

ٔذیشیت - عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی خٍُٙ  - 2441وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

خٍُٙ

50478ٔذیشیت خٍُٙ   - عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی خٍُٙ 

3 ٚاحذ چاِٛع 158

4 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ الٞیداٖ 202

عّْٛ صیؼتی- عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی خٍُٙ  - 2443وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

 خٍُٙ

50479عّْٛ صیؼتی خٍُٙ   - عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی خٍُٙ 

4 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

تىثیش ٚ - عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی ؿیالت  - 2444وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

پشٚسؽ آتضیاٖ

50431تىثیش ٚ پشٚسؽ آتضیاٖ   - عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی ؿیالت 

4 ٚاحذ آصاد ؿٟش 186

4 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ تاتُ 156

4 ٚاحذ تٙذسعثاع 114

3 ٚاحذ تٙىاتٗ 159

4 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

3 ٚاحذ الٞیداٖ 202

عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی ٔشتع - 2448وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50474عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی ٔشتع   

3 ٚاحذ اسان 121

3 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ ٘ٛس 239

عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آتخیض - 2450وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50650حفاظت آب ٚ خان   - عّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آتخیض 

3 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٌشٜٚ  ٞٙش

ٔعٕاسی - 2502وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

60206ٔعٕاسی   

3 ٚاحذ اسان 121

5 ٚاحذ اسدتیُ 119

3 ٚاحذ اسدػتاٖ 177

8 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

3 ٚاحذ اٞش 220

4 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ تشٚخشد 112

3 ٚاحذ تٓ 240

5 ٚاحذ تٛؿٟش 146

5 ٚاحذ تیشخٙذ 131

9 ٚاحذ پشدیغ 501

9 ٚاحذ تثشیض 102

3 ٚاحذ تفشؽ 247

12 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

6 ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

12 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

3 ٚاحذ چاِٛع 158

3 ٚاحذ خّخاَ 213

3 ٚاحذ دأغاٖ 142

5 ٚاحذ سؿت 117

3 ٚاحذ صاٞذاٖ 109

5 ٚاحذ ص٘داٖ 138

5 ٚاحذ ػاسی 208

6 ٚاحذ ػاٜٚ 181

5 ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

3 ٚاحذ ػٙٙذج 110

3 ٚاحذ ؿثؼتش 195

5 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

5 ٚاحذ ؿیشاص 163

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

9 ٚاحذ لضٚیٗ 214

5 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ وشٔاٖ 108
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دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

10 ٚاحذ ٔـٟذ 111

5 پشدیغ ٔدتٕع تیٗ إِّّی دا٘ـٍاٜ آصاد - ٚاحذ ٔـٟذ 

اػالٔی خشاػاٖ
827

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

3 ٚاحذ ٘ٛس 239

7 ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

6 ٚاحذ یاػٛج 120

60231ٔعٕاسی ٔٙظش   

3 ٚاحذ ؿثؼتش 195

ؿٟشػاصی - 2503وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

60214ؿٟشػاصی   

10 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ عشتی 222

5 ٚاحذ اٞٛاص 106

3 ٚاحذ تشٚخشد 112

10 ٚاحذ تثشیض 102

7 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

6 ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

10 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ ؿٟش لذع 252

12 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

4 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات آیت اهلل - ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 

آّٔی
854

4 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

12 ٚاحذ لضٚیٗ 214

10 ٚاحذ وشٔاٖ 108

5 ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

5 ٚاحذ ٔش٘ذ 125

10 ٚاحذ ٔـٟذ 111

5 پشدیغ ٔدتٕع تیٗ إِّّی دا٘ـٍاٜ آصاد - ٚاحذ ٔـٟذ 

اػالٔی خشاػاٖ
827

5 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

5 ٚاحذ یاػٛج 120

60215طشاحی ؿٟشی   

6 ٚاحذ تثشیض 102

پظٚٞؾ ٞٙش - 2504وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

60115پظٚٞؾ ٞٙش   

6 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات اصفٟاٖ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  852

60174تاسیخ تطثیمی ٚ تحّیّی ٞٙش اػالٔی   

3 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٌشٜٚ  دأپضؿىی

      تا تٛخٝ تٝ اعالْ دفتش ٌؼتشؽ آٔٛصؽ عاِی ٚصاست 

عّْٛ، تحمیمات ٚ فٙاٚسی دٚسٜ ٞای دوتشی تخصصی 

 ٚاحذ دسػی 60دأپضؿىی، ؿأُ حذٚد  (دػتیاسی)

ِزا دا٘ؾ آٔٛختٍاٖ ٔمطع واسؿٙاػی اسؿذ ٔداص تٝ. اػت

دأپضؿىی ٕ٘ی  (دػتیاسی) ا٘تخاب سؿتٝ ٞای تخصصی 

تاؿٙذ ٚ فمط دا٘ؾ آٔٛختٍاٖ دوتشی عٕٛٔی دأپضؿىی 

.ٔی تٛا٘ٙذ دس آٖ ؿشوت ٕ٘ایٙذ

خشاحی دأپضؿىی - 2701وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10512خشاحی دأپضؿىی   

دػتیاسی- تخصصی 

6 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

6 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ واصسٖٚ 152

6 ٚاحذ وشج 115

ٔأایی ٚ تیٕاسی ٞای تِٛیذ ٔثُ داْ - 2702وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10564ٔأایی ٚ تیٕاسی ٞای تِٛیذ ٔثُ داْ   

دػتیاسی- تخصصی 

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ وشج 115

تیٕاسی ٞای داخّی داْ ٞای وٛچه - 2703وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10563تیٕاسی ٞای داخّی داْ ٞای وٛچه   

دػتیاسی- تخصصی 

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

تیٕاسی ٞای داخّی داْ ٞای تضسي - 2704وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10562تیٕاسی ٞای داخّی داْ ٞای تضسي   

دػتیاسی- تخصصی 

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ واصسٖٚ 152

سادیِٛٛطی دأپضؿىی - 2705وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10547سادیِٛٛطی دأپضؿىی   

دػتیاسی- تخصصی 

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

وّیٙیىاَ پاتِٛٛطی دأپضؿىی - 2706وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10509وّیٙیىاَ پاتِٛٛطی دأپضؿىی   

دػتیاسی- تخصصی 

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

پاتِٛٛطی دأپضؿىی - 2707وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10502پاتِٛٛطی دأپضؿىی   

6 ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

تٟذاؿت ٚ تیٕاسی ٞای پش٘ذٌاٖ - 2708وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10542تٟذاؿت ٚ تیٕاسی ٞای پش٘ذٌاٖ   

دػتیاسی- تخصصی 

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ وشج 115

تٟذاؿت ٚ تیٕاسی ٞای آتضیاٖ - 2710وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10561تٟذاؿت ٚ تیٕاسی ٞای آتضیاٖ   

دػتیاسی- تخصصی 

6 ٚاحذ تاتُ 156

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

تٟذاؿت ٔٛاد غزایی - 2711وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10503تٟذاؿت ٔٛاد غزایی   

3 ٚاحذ آیت اِٝ آّٔی 260

3 ٔشوض تیٗ إِّّی آیت اهلل آّٔی- ٚاحذ آیت اهلل آّٔی  851

6 ٚاحذ تثشیض 102

4 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

3 ٚاحذ ؿٟش لذع 252

6 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ- ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات  849

6 ٚاحذ واصسٖٚ 152

تٟذاؿت خٛسان داْ - 2712وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10541تٟذاؿت خٛسان داْ   

3 ٚاحذ ؿثؼتش 195

اٍُ٘ ؿٙاػی دأپضؿىی - 2714وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10560اٍُ٘ ؿٙاػی   

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

6 ٚاحذ وشج 115

6 ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

تاوتشی ؿٙاػی - 2715وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10551تاوتشی ؿٙاػی   

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚیشٚع ؿٙاػی - 2716وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10552ٚیشٚع ؿٙاػی   

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

لاسذ ؿٙاػی - 2717وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10555لاسذ ؿٙاػی   

3 ٚاحذ تٙىاتٗ 159

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

ایٕٙی ؿٙاػی - 2718وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10553ایٕٙی ؿٙاػی   

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

فاسٔاوِٛٛطی دأپضؿىی - 2722وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10556فاسٔاوِٛٛطی   

3 ٚاحذ عّْٛ داسٚیی 225

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

فیضیِٛٛطی - 2723وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10557فیضیِٛٛطی   

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

آ٘اتٛٔی ٚ خٙیٗ ؿٙاػی ٔمایؼٝ ای - 2724وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10544آ٘اتٛٔی ٚ خٙیٗ ؿٙاػی ٔمایؼٝ ای   

6 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٌشٜٚ  صتاٖ

آٔٛصؽ صتاٖ فشا٘ؼٝ - 2801وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20322آٔٛصؽ  صتاٖ  فشا٘ؼٝ   

3 ٚاحذ ٔـٟذ 111

ادتیات فشا٘ؼٝ - 2802وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20327ادتیات فشا٘ؼٝ   

3 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

10 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ ٔـٟذ 111

آٔٛصؽ صتاٖ سٚػی - 2803وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20397آٔٛصؽ صتاٖ سٚػی   

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

کد محل 

دانشگاهی

عٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی ٚ ظشفیت پزیشؽ99٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

آٔٛصؽ صتاٖ إِٓا٘ی - 2804وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20332آٔٛصؽ  صتاٖ  إِٓا٘ی   

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

4 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی - 2805وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20312آٔٛصؽ  صتاٖ  اٍّ٘یؼی   

5 ٚاحذ اسدتیُ 119

8 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

5 ٚاحذ اٞش 220

3 ٚاحذ تٙاب 144

5 ٚاحذ تٛؿٟش 146

9 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تشتت حیذسیٝ 132

5 ٚاحذ تٙىاتٗ 159

10 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

9 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

5 ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

12 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

5 ٚاحذ ػشاب 124

5 ٚاحذ ؿٟشضا 197

5 ٚاحذ ؿٟشوشد 133

12 ٚاحذ ؿیشاص 163

9 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 پشدیغ عّْٛ ٚ تحمیمات آیت اهلل - ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 

آّٔی
854

6 ٚاحذ عّی آتاد وتَٛ 184

6 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

5 ٚاحذ لـٓ 217

10 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ وشٔاٖ 108

3 ٚاحذ ٔشاغٝ 147

6 ٚاحذ ٔالیش 196

5 ٚاحذ ٔیثذ 179

8 ٚاحذ ٘دف آتاد 150

5 ٚاحذ ٚسأیٗ 143

صتاٖ ٚ ادتیات اٍّ٘یؼی - 2806وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20311صتاٖ  ٚادتیات  اٍّ٘یؼی   

5 ٚاحذ اسان 121

4 ٚاحذ تشٚخشد 112

7 ٚاحذ تثشیض 102

5 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

7 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

8 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

5 ٚاحذ وشج 115

5 ٚاحذ وشٔاٖ 108

صتاٖ ؿٙاػی - 2808وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20394صتاٖ ؿٙاػی   

3 ٚاحذ آتاداٖ 151

3 ٚاحذ آتادٜ 216

5 ٚاحذ اسدتیُ 119

5 (خٛساػٍاٖ  )ٚاحذ اصفٟاٖ  175

3 ٚاحذ اٞش 220

5 ٚاحذ اٞٛاص 106

5 ٚاحذ ایالْ 254

5 ٚاحذ تٛؿٟش 146

3 ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

7 ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

5 ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

7 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

4 ٚاحذ خٕیٗ 262

5 ٚاحذ سٚدٞٗ 113

5 ٚاحذ صاٞذاٖ 109

5 ٚاحذ ص٘داٖ 138

3 ٚاحذ ػاسی 208

5 ٚاحذ ػٙٙذج 110

5 ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

8 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123

3 ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

5 ٚاحذ لٓ 154

3 ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

5 ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

فشًٞٙ ٚ صتاٖ ٞای تاػتا٘ی - 2809وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21096صتاٖ ٞای تاػتا٘ی ایشاٖ   

5 ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

7 ٚاحذ عّْٛ ٚ تحمیمات 123
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   ستاد پاسخگویی  تلفن

  پذیرش  ،مرکز سنجش

  دانشگاه التحصیلی  و فارغ
  

4743  

  

  

  

  روابط عمومی  سامانه

  دانشگاه التحصیلی  و فارغپذیرش  ،مرکز سنجش

Sanjesh.iau.ac.ir 
 

  

عی و غیــر دولتــی اي غیــر انتفــا دانشـگاه آزاد اســالمی مؤسســه 

هـیچ شخصـی اعـم از حقیقـی یـا حقـوقی در آن سـهمی        . است

. شـود  هاي آن درخود دانشگاه هزینه می نداشته و تمام دریافت

. هیچ کس حق برداشت مبلغی به عنـوان سـهم یـا سـود نـدارد     

رسـد و   به تصویب مراجع قانونی می هتراز مالی دانشگاه هر سال

 .قابل ارائه به عموم مردم است

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

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري


