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دانید ...!!!آیا می

همراه داشتن هرگونه وسیله ارتباطی و الکترونیکی در جلسه امتحان = محرومیت 

ضمن آرزوي موفقیت براي داوطلبان گرامی به منظور برگزاري 
هر چـه بهتـر آزمـون و برقـراري نظـم و آرامـش کامـل رعایـت         

لزامی بـوده و  ا)Ph.Dدکتري تخصصی (مالحظات ذیل در آزمون 
هاي شدیدي را بـراي داوطلبـان بـه    از موارد زیر محرومیتتخطی

دنبال خواهد داشت.
مخدوش نمودن پاسخنامه و یا هـر اقـدام دیگـري کـه در     -1

ها ایجاد مشکل نماید تخلف محسوب شده و بـا  تصحیح پاسخنامه
فرد خاطی مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

آزمـون،  هرگونه تبادل پاسخ سؤاالت و صحبت در جلسـه -2
همراه بردن یادداشت و خالصه درس، کتاب و جزوه و تغییر محل 
صندلی و ... تخلف محسـوب شـده و متخلفـین مطـابق مقـررات      

هاي شدیدي خواهند شد.مشمول محرومیت
ازهمراه داشتن هرگونـه وسـیله الکترونیکـی و مخـابراتی     -3

و شـود  جمله تلفن همراه، پیجر و ... ممنوع و تخلف محسوب مـی 
مطابق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمـون هـاي سراسـري    

هاي شدیدي را براي داوطلبان به دنبال خواهد داشت.محرومیت
شرکت فرد دیگري به جاي داوطلب اصلی در جلسه آزمون -4

گردد جرم محسوب شده و فرد جایگزین تحویل مراجع انتظامی می
هـاي سراسـري   م آزمونقانون رسیدگی به تخلفات و جرائمطابق و 

هـاي  داوطلب خاطی یک تا چند دوره از شرکت در کلیـه آزمـون  
سراسري محروم خواهد شد.   

الزم است داوطلبین گرامی در کلیه مراحل برگزاري آزمون -5
نظمـی  نظم و آرامش را رعایـت نمـوده و از ایجـاد هرگونـه بـی     

خودداري نمایند.
هم زدن نظم جلسه آزمون هرگونه اقدامی که منجر به برتذکر : 

گردد تخلف محسوب شده و عواقب آن متوجه شـخص داوطلـب   
خواهد بود.

ت اعبارندرج مشخصات یا هرگونه عالمت مشخصه (نوشت-6
هـاي تشـریحی   نا مرتبط با مواد درسی و ... ) در پاسخنامه آزمـون 

و منجر به محرومیت فرد داوطلب خواهد شد.تخلف محسوب شده 

حفظ و رعایت حقوق داوطلبان و تضمین امنیـت  به منظور-7
که وسـایل  یهاي برگزاري از ورود داوطلبانمسئولین حوزه،آزمون

اضافی و ممنوعه را به همراه دارند جلوگیري به عمل خواهند آورد 
گـردد از همـراه داشـتن هرگونـه     لذا به داوطلبان اکیداً توصیه می

وسایل اضافه جداً خودداري نمایند.
هرگونه مغایرت در مشخصات سجلی و یا عکس داوطلـب  -8

الزم است در هنگام دریافت کـارت ورود بـه جلسـه و از طریـق     
کن در صورتی که داوطلـب  ینقص رفع گردد لمراجعه به باجه رفع

به هر دلیلی در جلسه آزمون یکی از موارد نقص در مشخصـات و  
ملی و یا اصـل  یا عکس را مشاهده نمود الزم است با ارائه کارت 

شناسنامه و با نهایت آرامش قبل از شروع جلسه آزمون مراتـب را  
سریعاً به مسئولین مربوطه منعکس نماید.

در آزمـون،  نـام اینترنتـی   چنانچه در هر یک از مراحل ثبت-9
نام در محل دانشگاهی و یـا حـین   برگزاري آزمون، پذیرش و ثبت

غیر واقعـی و یـا   تحصیل مشخص شود که فرد داوطلب اطالعات
مدارك مجعول ارائه نموده است ضمن جلوگیري از ادامه تحصـیل  

هاي سراسـري بـا   مطابق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون
وي رفتار خواهد شد.

با توجه به این که آزمون رأس ساعت مقرر برگزار و درب -10
هاي امتحانی بسته خواهـد شـد الزم اسـت کلیـه داوطلبـان      حوزه

حداقل یک ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه امتحانی حاضر و 
نسبت به شناسایی محل آزمون خود اقدام نمایند.

تحت هیچ شرایطی داوطلبان تا پایان آزمون حق خروج از -11
جلسه امتحان را نخواهند داشت.

شود به منظور حفـظ امنیـت   ن گرامی تقاضا میااز داوطلب-12
م را در تمامی مراحل برگزاري با مسـئولین  هاي الزآزمون همکاري

مربوطه به عمل آورند.
توانند کلیه نظرات و پیشنهادات خـود  داوطلبان گرامی می-13

هـا و یـا در صـورت    را در راستاي بهبود رونـد برگـزاري آزمـون   
بـه دفتـر   از طریـق نمـابر   مشاهده هرگونه تخلف و تقلب موارد را 

معاونـت  حراسـت  یـا  و 44867190بـه شـماره   مرکزي حراست 
آزاد اسالمی منعکس نمایند.سنجش و پذیرش دانشگاه 

تذکر مهم : به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (اصل کارت ملی یـا  
باشد.اصل شناسنامه) در کلیه مراحل آزمون الزامی می



»سمه تعالیاب«

دانشگاه آزاد اسالمی1394سالبا آزمون و بدون آزمون )Ph.Dفهرست مندرجات دفترچه راهنماي دوره دکتري تخصصی (

صفحه
4مقدمه : 

Ph.D(4(اطالعات الزم براي شرکت در دوره دکتري تخصصی بخش اول : 

Ph.D(5(ر دوره دکتري تخصصی شرایط داوطلبان براي شرکت دبخش دوم : 

6ضوابط و شرایط کلی تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمیبخش سوم : 

7با آزمون )Ph.D(دکتري تخصصی دوره در مراحل آزمون و روش انتخاب دانشجوبخش چهارم :

7رگران انقالب اسالمیو ایثا، جهادگر رزمندهشرایط استفاده از سهمیه رزمندگانبخش پنجم :

8و شرایط دریافت آن)Ph.D(تخصصی بورس تحصیلی دوره دکتري:ششمبخش 

Ph.D(8(التحصیالن رشته ریاضی و رشته فیزیک دوره کارشناسی در دوره دکتري تخصصی نحوه ادامه تحصیل فارغتم : فبخش ه

Ph.D(9(ري تخصصی نام در دوره دکتثبتنحوه:هشتمبخش 

12نامثبتانجام مراحل ها و هاي مهم در تکمیل فرمتذکرات و توصیه: نهمبخش 

Ph.D(14(دوره دکتري تخصصی نام، دریافت کارت ورود به جلسه و برگزاري آزمونزمان ثبتبخش دهم : 

14بدون آزمون )Ph.D(تخصصی نام در دوره دکتريثبتو نحوه شرایط :یازدهمبخش 

16تذکرات انضباطی به داوطلبان شرکت در آزمونهاي ورودي دانشگاه آزاد اسالمی:دوازدهمبخش 

19با آزمون و بدون آزمون )Ph.D(دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتري تخصصیهايها، واحدکد رشتهونام:  1جدول شماره 

64کد و نام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور:2جدول شماره 

65کد و نام واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی که در آنها دوره کارشناسی ارشد دایر است: 3جدول شماره 

66نام و کد استان به همراه نام و کد شهرستان محل تولد داوطلبان : 4جدول شماره 

68هاي امتحانی به همراه نام و کد استان محل سکونت داوطلبان نام و کد حوزه: 5جدول شماره 

69از سهمیه رزمندگان و ایثارگران انقالب اسالمیضوابط برخورداري : 1پیوست شماره 

70وظیفه عمومی داوطلبانخدمت شرایط : 2پیوست شماره 

71شرکت کننده در آزمون گواهی ویژه داوطلبان معلولالف : –3پیوست شماره 

72هاي ویژهجانباز داراي معلولیتداوطلبان نامه معرفیب : –3پیوست شماره 

73تکمیلینام و شرکت اتباع خارجی مقیم جمهوري اسالمی ایران در آزمون ورودي تحصیالت شرایط و ضوابط ثبت: 4پیوست شماره 

75و تلفن آنهانشانی،جدول نام واحدهاي دانشگاهی: 5پیوست شماره 
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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 
(پژوهش) و انتقـال دانـش (آمـوزش) دارد بعنـوان یکـی از      

ه کشورها مد نظر قـرار گرفتـه   هاي تعیین میزان توسعشاخص
است. با توجه به رشد قابل مالحظه متقاضیان آمـوزش عـالی   
کشور و محدودیت ظرفیت پـذیرش در تحصـیالت تکمیلـی    

هاي نوین گزینش علمی دانشجو به جهت انتخاب انتخاب شیوه
باشد. لـذا الزم اسـت کلیـه منـابع و     اصلح اجتناب ناپذیر می

هاي جدیـد گـزینش   سازي شیوهامکانات جهت تدوین و پیاده
آوریهاي روز دنیا براي صحت و دقـت  علمی با استفاده از فن

این امر به کار گرفته شود. دانشگاه آزاد اسالمی در این راسـتا  
هـاي  و در پی تأمین اهداف کمی و کیفی منبعـث از رهیافـت  

توسعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی در    موجود در برنامه
نمایـد. در  صی اقدام به پذیرش دانشجو میدکتري تخصدوره

با ) Ph.Dدکتري تخصصی (دورهحال حاضر دفترچه راهنماي 
215رشـته/محل و  1414با1394سال آزمون و بدون آزمون 

گروه آزمایشی به ترتیب، 7عنوان رشته و گرایش تحصیلی در 
رشته، گـروه  32»فنی مهندسی«گروه رشته، 1» پزشکی«گروه 

رشـته، گـروه   17»دامپزشـکی «رشـته، گـروه   34»یهعلوم پا«
94»علوم انسـانی «رشته، گروه 34» کشاورزي و منابع طبیعی«

دانشـگاهی بـراي   محل120رشته و در3» هنر«رشته و گروه 
اقدام نموده که بدینوسیله شـرح  دورهداوطلبان شرکت در این 

تفضیلی هریک از موارد مطرح شده، ضوابط و مقررات جاري،
شرایط کلی تحصیل و روش گزینش دانشجو در دانشگاه آزاد 

گردد:اسالمی به شرح ذیل اعالم می

ـ اطالعات الزم -بخش اول دکتـري  دورهراي شـرکت در  ب
)Ph.Dتخصصی (

هـاي  تحصیالت دانشـگاهی بـه دوره  الف) مقطع تحصیلی :
التحصیالن شود که در پایان هر دوره به فارغمختلف تقسیم می

گـردد. بـه هریـک از ایـن     رك تحصیلی آن دوره اعطا مـی مد
شود. مقاطع تحصـیلی منـدرج   ها مقطع تحصیلی گفته میدوره

در ایــن دفترچـــه عبارتنـــد از : کارشناســـی (لیســـانس)،  
و عمـومی  اي یـا  حرفهارشد(فوق لیسانس)، دکتري کارشناسی

.)Ph.D(دکتري تخصصی

جه به تجانس هاي تحصیلی دانشگاهی با تورشتهب) گروه :
فنـی  : «شوند که عبارتند ازهاي مختلف تقسیم میآنها به گروه

کشـاورزي و  «، »پزشکی«، »دامپزشکی«، »علوم پایه«، »مهندسی
».هنر«و » علوم انسانی«، »منابع طبیعی

هـر  در دوره دکتري تخصصی با آزمون، ج) رشته انتخابی :
مـدرك  داوطلب با توجه به عالقـه و بـدون در نظـر گـرفتن     

هاي داراي شـرط تجـانس   (به جز رشتهکارشناسی ارشد خود 
هاي پزشـکی و دامپزشـکی کـه در ایـن     مدرك پایه در گروه

با رعایت مفاد ایـن  تواند میدفترچه راهنما قید گردیده است) 
فـرم انتخـاب نمـوده و در   یک رشـته تحصـیلی را  دفترچه 

بی درج نمایـد کـه رشـته انتخـا    اینترنتـی  نام درخواست ثبت
متقاضـیان شـرکت در دوره دکتـري    گـردد. داوطلب تلقی می

اي متجانس و همنام با رشـته  تخصصی بدون آزمون باید رشته
التحصیلی دوره کارشناسی ارشد خود را انتخاب نمایند و فارغ

التحصیل شـده نام از مقطع کارشناسی ارشد فارغدر زمان ثبت
باشند.

نشـگاه آزاد اسـالمی در   داد) واحدها و مراکز دانشـگاهی : 
خـارج از کشـور داراي تشـکیالت    و شهرهاي مختلف کشور 

اسـت کـه تعـداد آنهـا     » واحـد دانشـگاهی  «دانشگاهی به نام 
مرکـز  140رسد ضـمناً تعـداد   احد میو317حاضر بهحالدر

خـدمت  ارائـه آموزشی زیر نظر واحدهاي دانشگاهی مشـغول  
شگاهی مجري مقطع دانمحل120تعداد 94باشند. در سالمی

باشند.دکتري تخصصی می
هر داوطلب مجاز به 94در آزمون دکتري تخصصی سال : 1تذکر مهم 

. باشدمحل دانشگاهی می40انتخاب 
هاي دانشـگاه آزاد  محلکارکنان و اعضاي هیأت علمی : 2تذکر مهم 

اسالمی، مجاز نیستند واحد دانشگاهی محل خدمت خود را به عنوان محـل  
انتخاب نمایند به جز در مواردي که رشته انتخابی و یا حوزه امتحانی یل تحص

باشد، چنانچه این موضـوع رعایـت   در استان فقط داراي یک واحد مجري 
نگردد، قبولی آنان منتفی تلقی خواهد شد.

شـود کـه   به کسـی اطـالق مـی   هـ) دانشجوي سال آخر:
ارشـد  بطور قطع در مقطع کارشناسـی 31/6/1394حداکثر تا 

از یکـی از  عمـومی اي یا حرفهو یا دکتري پیوسته یا ناپیوسته 
وزارت علوم، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مورد تائید 

ــاوري  ــات و فن ــا تحقیق ــالب فرهنگــی  ی ــالی انق شــوراي ع
التحصیل شود.فارغ

هاي واحـد تواند یکی از هر داوطلب میو) حوزه امتحانی :
،زاهـدان رشـت، تبریـز، تهـران،   ،اهواز،»خوراسگان«اصفهان

را بـه عنـوان محـل    کرمانشـاه ، ساري، شیراز، کرمـان،  مشهد
برگزاري آزمون خود انتخاب نماید. تمامی مراحـل برگـزاري   
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آزمون داوطلب در حوزه امتحانی انتخابی انجام خواهـد شـد.   
این دفترچه راهنما »5«جدول شماره هاي امتحانی در کد حوزه

درج شده است.

شرایط داوطلبان براي شـرکت در دوره دکتـري   -ش دومبخ
)Ph.Dتخصصی (

داوطلبان باید داراي شرایط عمومی و اختصاصی به شـرح  
منعی براي عمومیوظیفهخدمتذیل بوده و از لحاظ مقررات 

ادامه تحصیل نداشته باشند.
کلیه داوطلبان مشمول خدمت وظیفه عمومی توجه داشـته  

زمـانی از  ،اعالم شـده بـراي پـذیرش   باشند ضوابط و شرایط
گونـه  گیرد که اینسوي دانشگاه مورد بررسی و اقدام قرار می

را طبق مقررات سازمان وظیفه عمـومی  خودوظایفداوطلبان 
(مشموالن وظیفه عمومی به مطالـب  به موقع انجام داده باشند.

توجه نمایند).2پیوست شماره 
هاي کارشناسی ارشد ناپیوسته التحصیل دورهضمناً مشموالن فارغ

ها را در مدت مجـاز تحصـیل   این دورهالزم است ايحرفهیا دکتري 
سال) به اتمـام  8عمومیسال و دکتري 3(کارشناسی ارشد ناپیوسته 

رسانده باشند در غیر این صورت باید داراي مجوز افـزایش سـنوات   
اشند.ها بدون ذکر غیبت از وظیفه عمومی بتحصیل در این دوره

الف ) شرایط عمومی :
اعتقاد و التزام عملی به دین اسـالم و یـا یکـی از    -1ماده

.ایرانادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی
نـام  مالك وضع کنونی داوطلـب در هنگـام ثبـت   تبصره :

است.
نداشتن عناد (نه اعتراض) نسبت به نظام جمهوري -2ماده

اسالمی ایران.
در صورتی که داوطلب سـابقاً بـا نظـام جمهـوري     :تبصره

اسالمی، عناد داشته، باید تغییر نظر او احراز شود.
عدم احراز فساد اخالقی.-3ماده 
نداشتن سابقه عضویت در ساواك و فراماسونري و -4ماده 

اعقاب آن.
عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خالف شئون شـغلی  -5ماده 

و تحصیلی.
ی جسمی الزم براي تحصـیل  یورداري از توانابرخ-6ماده 

در رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
علمـی  دولـت و اعضـاي هیـأت   رسـمی کارکنـان -7ماده 

فرهنگـی، بـراي   انقالبعالیدانشگاهها براساس مصوبه شوراي

گـزینش  مراحـل ادامه تحصیل در داخل کشور نیازي بـه طـی  
.ندارند

سمی دولت و نهادهاي انقالبی و اعضاي کارکنان ر-8ماده 
هیأت علمی دانشگاهها (اعـم از دولتـی یـا غیـر دولتـی) در      

به تحصیل در دوره دکتـري بپردازنـد کـه    توانندصورتی می
بورسیه و یا مأمور بـه  هتوسط وزارتخانه، ارگان یا نهاد مربوط

تحصیل شوند زیرا امکان ادامه تحصیل همزمـان بـا  اشـتغال    
وجود ندارد. تمام وقت 

کسانی که مایلند بورسیه شـوند یـا بـه عضـویت     -9ماده 
هیأت علمی دانشگاه درآیند الزم است عـالوه بـر دارا بـودن    

عمومی هیأت علمی نیز علمی و الذکر، در گزینش شرایط فوق
پذیرفته شوند، همچنین نباید فرد در محل دیگري بـه صـورت   

ل داشته باشد. کار اشتغاه رسمی، قراردادي یا پیمانی ب
اتباع خارجی مقیم در صورت دارا بـودن شـرایط   -10ماده 
توانند در مقاطع باالتر ادامه تحصیل دهنـد بـه منظـور    الزم می

مراجعـه شـود. در   » 4«آگاهی از این شرایط به پیوست شماره 
شـدگان  نام قطعـی ایـن گونـه پذیرفتـه    هر صورت مجوز ثبت

هاي اقـامتی  رسی صالحیتمتعاقب انجام تشریفات قانونی و بر
اتباع مزبور خواهد بود.

ب ) شرایط اختصاصی : 
،داشتن مدرك کارشناسی ارشد (فـوق لیسـانس)  -11ماده 

هـاي پزشـکی،   اي در رشـته مدرك دکتراي عمومی یـا حرفـه  
یـا  دندانپزشکی، داروسازي، علوم آزمایشگاهی و دامپزشـکی  

رشد.اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی ا
پزشـکی بایـد داراي   گـروه هـاي  متقاضیان رشته-12ماده 

مدرك تحصیلی پایه متجانس با رشته درخواستی به شرح ذیل 
د : نباش

مدارك تحصیلی متجانسرشته
ــدمات  ــدیریت خــ مــ

بهداشتی درمانی
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات 
بهداشـــتی درمـــانی، مـــدیریت 

ــتان ــت،  ،بیمارس ــاد بهداش اقتص
ــدیریت تو ــی، م ــدیریت انبخش م

رفاه اجتمـاعی، آمـوزش   اجرایی، 
پزشکی، ارزیابی فناوري سالمت، 
دکتري عمـومی گـروه پزشـکی،    

دامپزشکی
هاي علـوم پزشـکی کـه مشـمول     التحصیالن رشتهفارغ-

جهت الزم استباشند خدمت طرح نیروي انسانی اجباري می
ادامه تحصیل عالوه بر ارائه مدرك تحصـیلی پایـه، وضـعیت    

مت طرح آنها مشـخص و ادامـه تحصـیل از نظـر وزارت     خد
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بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بالمانع باشد در غیـر ایـن   
صورت مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده شخص داوطلب 

خواهد بود.
هاي واحد امارات متحده عربی شدگان نهایی رشتهپذیرفته–13ماده 

ز شرایط و ضوابط اشاره شده در الزم است از نظر مقررات وظیفه عمومی حائ
مورد مشموالن وظیفه عمومی بوده همچنین شرایط الزم براي اخذ ویـزا از  
کشور امارات متحده عربی را داشته باشند. این افراد در صورتی مجـاز بـه   
استفاده از معافیت تحصیلی در مقطع دکتري تخصصی براي ادامه تحصیل در 

هـاي تحصـیلی   اشند که عالوه بر شهریهبواحد دانشگاهی امارات (دبی) می
قادر به پرداخت وثیقه خروج از کشور (در حال حاضر مبلغ یکصـد و پنجـاه   

شـدگان  شهریه پذیرفتـه میلیون ریال) به سازمان وظیفه عمومی نیز باشند.
شود و حدود سه برابر واحد امارات متحده عربی به صورت ارزي دریافت می

باشد.یشهریه واحدهاي داخل کشور م
3/11/74مـورخ  368براسـاس مصـوبه جلسـه    -14ماده 

شوراي عالی انقالب فرهنگی در مورد مدارك تحصیلی صادر 
هاي علمیه قـم و خراسـان،   شده توسط مدیریت یکی از حوزه

هاي علمیه که براساس مدرك صادر شده فضال و طالب حوزه
هاي علمیه قـم و خراسـان دوره   توسط مدیریت یکی از حوزه

التحصـیل  فـارغ 31/6/94اند و یا تا تاریخ را گذرانده3سطح 
هاي امتحـانی  توانند در یکی از کد رشتهشوند، منحصراً میمی

نام و در آزمـون آن شـرکت   مرتبط در گروه علوم انسانی ثبت
شدن مشروط به گذرانـدن دروس  نمایند و در صورت پذیرفته

صیل دهند. بدیهی نیاز به تشخیص گروه آموزشی ادامه تحپیش
است این دسته از داوطلبان بایـد تصـویر مـدرك فراغـت از     

هـاي علمیـه صـادر    تحصیل خود را که توسط مدیریت حوزه
گردیده است در اختیار داشته باشند.

ضوابط و شرایط کلی تحصـیل در دانشـگاه آزاد   -بخش سوم 
اسالمی

دانشجو موظف و مکلـف اسـت کلیـه قـوانین و     -15ماده 
رات و ضوابط عمـومی دانشـگاه آزاد اسـالمی و ضـوابط     مقر

خاص واحد دانشگاهی محل تحصیل خود را رعایت نمایـد و  
در صورت عدم رعایت آنها در هر مرحله از تحصیل مشـمول  

نامه مربوط به ضوابط گزینش دانشگاه خواهد شد. ینیاعمال آ
شدگان نباید براي شروع و ادامه تحصیل پذیرفته-16ماده 

لحاظ قوانین کشوري منعی داشته باشند.از
دانشگاه تعهدي براي تأمین خوابگاه ویا امکانات -17ماده 

اقامتی دانشجویان ندارد. واحدهاي دانشگاهی حدود امکانـات  
نام به اطالع دانشجویان خواهند رساند.خود را در هنگام ثبت

چنانچه داوطلـب در هریـک از مراحـل آزمـون،     -18ماده 
رسیدگی هیأت بدويقلب یا تخلف شود موضوع در مرتکب ت

به تخلفات مطرح و برابر ضوابط و مقررات مربوط با وي رفتار 
خواهد شد.

نـام، برگـزاري   چنانچه در هریک از مراحل ثبـت -19ماده 
آزمون و یا حین تحصیل در دانشـگاه آزاد اسـالمی مشـخص    

رچـه  گردد که داوطلب فاقد یکی از شرایط مندرج در این دفت
باشد و یا تحت هر شرایطی تخلف و سـوء اسـتفاده   راهنما می

باشـد از  کـرده یا موارد خالف واقع اعـالم  و یا بنمایدنموده 
ـ ادامه تحصیل وي جلوگیري به عمل آمده و مطابق آ نامـه  ینی
انضباطی دانشگاه آزاد اسالمی با او رفتار خواهد شد.

رسـی دوره  مقررات آموزشی و تعداد واحدهاي د-20ماده 
براساس ضوابط و مقـررات شـوراي   )Ph.D(دکتري تخصصی

گردد.ریزي و سایر مراجع ذیصالح تعیین میعالی برنامه
هاي تحصیلی، در از دانشجویان براي تأمین هزینه-21ماده 

هر نیمسال تحصیلی برطبق مقررات مربـوط شـهریه دریافـت    
گردد.می

مطـابق بـا   وشهریه دروس هر ساله متناسـب نـرخ تـورم    
تغییر خواهد نمـود و دانشـجویان   مصوبه هیأت امناي دانشگاه 

در صورت افزایش سنوات تحصیل، مازاد بـر سـقف سـنوات    
هاي جدید خواهند گردیـد لـذا   مجاز، ملزم به پرداخت شهریه

شـوند در حـداقل مـدت،    الزم است افرادي که پذیرفتـه مـی  
تحصیل خود را به اتمام برسانند. 

ــاده  ــهمم-22م ــريکــن اســت پذیرفت شــدگان دوره دکت
) بنابه تشخیص گروه تخصصی مربوط، ملزم Ph.D(تخصصی

بـه  به گذراندن تعدادي واحد درسی دوره کارشناسـی ارشـد  
نیاز قبـل از شـروع دوره اصـلی    دروس جبرانی یا پیشعنوان 
باشند.

حــداکثر طــول مــدت تحصــیل دوره دکتــري -23مــاده 
.باشدسال میPh.D(6(تخصصی

و 20از 14حداقل نمره قبـولی بـراي هـر درس    -24ماده 
باشد.می16التحصیلی، کسب حداقل معدل کل شرط فارغ

باید در )Ph.D(دانشجوي دوره دکتري تخصصی -25ماده 
امتحان جامع این مقطع که پس از اتمام مرحله آموزشـی دوره  

ب را کس20از 15گردد شرکت نموده و میانگین نمره اجرا می
نماید.

شـدگان دوره دکتـري تخصصـی    کلیـه پذیرفتـه  -26ماده 
)Ph.D   قبل از گذراندن آزمون جامع، مطابق مصـوبه جلسـه (

ریزي دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به شـرکت  شوراي برنامه150
انگلیسی و کسب حدنصاب نمره قابـل قبـول   در آزمون زبان

باشند :به شرح ذیل می
بل قبولحداقل نمره قانام آزمون
EPT-IAU50

TOEFL(IBT)65
TOEFL(PAPER BASE)520

MCHE65
TOLIMO540

IELTS6
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انتقـال و  با توجه به مقررات دانشـگاه آزاد اسـالمی   -27ماده 
نامه نقـل و انتقـاالت دانشـجویان    میهمانی دانشجویان مطابق آئین
شود.دانشگاه آزاد اسالمی انجام می

در دوره آزمون و روش انتخاب دانشجومراحل-بخش چهارم 
با آزمون)Ph.D(دکتري تخصصی 

کننـدگان در  ی علمی شـرکت یبه منظور سنجش میزان توانا
بـا اصـول و مفـاهیم    )Ph.D(تخصصی آزمون ورودي دکتري

اساسی هر رشته تحصـیلی، دروس و مـواد امتحـانی برطبـق     
روز ) تعیین شده است کـه آزمـون آن در دو   1جدول شماره (

شود. سطح سؤاالت امتحانی، برحسب مـورد  متوالی برگزار می
التحصـیالن دوره کارشناسـی   در حد دانش و تجربیـات فـارغ  
هـاي مصـوب شـوراي عـالی     ارشد در هر رشته، مطابق برنامه

ریزي است.برنامه
سؤاالت آزمون ورودي دوره دکتـري تخصصـی   -28ماده 

هاي معمـاري  رشتهبه جز دروس طراحی دانشگاه آزاد اسالمی 
باشد و الزم است داوطلبـان  میتستی به صورت و شهرسازي 

هاي مندرج در روي برگ سؤاالت، پاسـخ را برابر دستورالعمل
که به همین منظور در اختیـار  در پاسخنامه تستی سیاه با مداد 

.عالمتگذاري نمایندگیرد، آنان قرار می
ه داراي یک اي است کسؤاالت تستی، چهارگزینه-29ماده 

باشد و داوطلب بایـد بـه تشـخیص    پاسخ صحیح و منطقی می
هاي چهارگانه سؤال اي، یکی از پاسخخود در پاسخنامه رایانه

مربوطه را با مداد سیاه معمولی به طریق صحیح پر نماید.
نمره مثبت و به هـر پاسـخ   3به هر پاسخ صحیح -30ماده 

ت بـدون جـواب،   گیـرد و سـؤاال  نمره منفی تعلق مـی 1غلط 
باشند.اي نمیداراي نمره

هـاي  پس از برگزاري آزمون اطالعات پاسـخنامه -31ماده 
خوان به رایانه منتقل شده و هاي عالمتتستی از طریق دستگاه
شوند.گذاري میپس از تصحیح، نمره

با توجه بـه ضـرایب هـر درس نمـره داوطلبـان      -32ماده 
انتخابی به ترتیـب نمـره از   محاسبه شده و رتبه آنان در رشته

گردد.بیشترین به کمترین معین می
در هر رشته تعدادي از داوطلبـان بـا توجـه بـه     -33ماده 
شوند.به مصاحبه دعوت میآزمون نمرهاولویت 
شدگان بـه  پس از انجام مصاحبه نمره کل دعوت-34ماده 

درصـد نمـره   25و آزمـون  نمرهدرصد 75مصاحبه براساس 
عیین و سپس به ترتیب نمره کل از باالترین نمره بـه  مصاحبه ت

الزم به ذکر است که عـدم  شوند.بندي میترین نمره رتبهپایین

حضور در مصاحبه به منزله انصراف از ادامه تحصیل در ایـن  
گردد.مقطع تلقی می

گزینش دانشجو در هر رشته با اولویت نمره کـل  -35ماده 
و بـه  گانـه 40هاي ر انتخابهاي دانشگاهی داوطلب دو محل

شود.تعداد ظرفیت هر محل دانشگاهی انجام می

، جهـادگر  شرایط استفاده از سهمیه رزمنـدگان -بخش پنجم 
و ایثارگران انقالب اسالمیرزمنده

براساس قانون ایجاد تسـهیالت بـراي ورود رزمنـدگان و    
جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آمـوزش  

15/7/75و 11/9/71و اصالحیه آن به ترتیـب مصـوب   عالی
جـامع  قـانون  70و همچنـین مـاده   مجلس شـوراي اسـالمی  

مجمع تشـخیص  2/10/92رسانی به ایثارگران مصوب خدمات
بـراي ورود رزمنـدگان و ایثـارگران انقـالب     مصلحت نظـام 

آزادگان و شاهد) به دانشگاه آزاد اسـالمی  ،اسالمی (جانبازان
اي منظور شده است که با توجه به ظرفیت پـذیرش  یهنیز سهم

نامه اجرایی تعدادي از آنـان  دانشجو در هر رشته و مطابق آیین
شوند.  براساس این سهمیه پذیرفته می

، جهادگر رزمندهداوطلبان واجد شرایط که مایلند از سهمیه رزمندگان
اکـز سـپاه   ) استفاده نماینـد الزم اسـت بـه مر   201یا بسیجی فعال (ماده 

هـاي  (رزمندگان به محل پرونده سابقه جبهه و اعضاي فعال بسیجی به حوزه
مقاومت) مراجعه و نسبت به درخواست استفاده از سـهمیه و دریافـت کـد    

23رقمی اقدام نمایند. بدیهی است درج کد رهگیري در بنـد  12رهگیري 
باشد. نام اینترنتی الزامی میفرم ثبت

از رزمندگان که داراي کارت سابقه جبهه آن دسته :1تبصره 
بوده و محل سکونت فعلی آنها با محل بایگانی پرونـده تغییـر   
کرده است نیاز به مراجعه به محل پرونده سابقه جبهه ندارند و 

توانند در محل سکونت فعلی بـا در دسـت داشـن کـارت     می
آن دسـته از پرسـنل   اقدام الزم را به عمل آورند.سابقه جبهه

در ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمی  کا
تـا  31/6/1359ایران عالوه بر میـزان مـوظفی کـه از تـاریخ     

متنـاوب شـرکت در   9ماه متـوالی یـا   6حداقل 31/6/1367
عملیات به صورت داوطلبانه درخطوط مقـدم جبهـه حضـور    

تاد اند با تأیید باالترین مقام هر یک از نیروهاي مسلح (سداشته
کل نیروهاي مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسـالمی،  

، وزارت دفـاع و  »آجـا «ستاد ارتش جمهوري اسـالمی ایـران   
، نیـروي انتظـامی جمهـوري    »ودجـا «پشتیبانی نیروهاي مسلح 

توانند از مزایاي ایـن قـانون اسـتفاده    می») ناجا«اسالمی ایران 
به سازمان تابعه جهت نمایند. این دسته از داوطلبین با مراجعه
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با مراجعه بـه  » آجا«رقمی (رزمندگان 12دریافت کد رهگیري 
و 22) و انتخاب گزینه مربوطه در بنـد  www.aja.irسایت 

نام فرم درخواست ثبت23رقمی در بند 12درج کد رهگیري 
اینترنتی، تقاضاي خود جهت استفاده از این سـهمیه را اعـالم   

نمایند.
مندگان صرفاً جهت استفاده شخص رزمنده سهمیه رزتذکر :

بوده و همسر و فرزنـدان ایـن عزیـزان مشـمول ایـن امتیـاز       
باشند.نمی

آن دسته از جهادگران رزمنده کـه سـوابق جبهـه    :2تبصره 
داوطلبانه آنها به سپاه منتقل شده الزم اسـت بـه مراکـز سـپاه     

نـام  فـرم ثبـت  23مراجعه و کد رهگیري دریافـت و در بنـد   
ینترنتی وارد نمایند. سایر داوطلبان واجد شرایط که مایلنـد از  ا

10سهمیه جهادگر رزمنده استفاده نمایند موظفند حـداکثر تـا   
آزمـون بـا همـراه    نام در پایگاه اینترنتی مرکزپس از ثبتروز

نامی به مراکز جهاد کشاورزي جهتداشتن شماره پرونده ثبت
موده و سریعاً آن را به مرکـز  تهیه و تأیید فرم سهمیه مراجعه ن

آزمون ارسال نمایند.
فعال، جهـت  داوطلبان واجد شرایط استفاده از سهمیه بسیجی:1تذکر 

دوره دکتري تخصصی برخورداري از این امتیاز به منظور پذیرش در آزمون 
نمـره کـل آخـرین نفـر     %95بایستی ها، میدر حد ظرفیت مصوب سهمیه

ن سهمیه) را کسب نمایند.پذیرفته شده عادي (بدو
ها کد رهگیري دریافتی از مراکز سپاه براي هر یک از آزمون: 2تذکر 

مجزا است لذا متقاضیان با در اختیار داشتن کد رهگیري صادره جهت سـایر  
هاي دانشگاه آزاد اسالمی و یا سازمان سنجش آموزش کشور امکان آزمون

ن را نخواهنـد داشـت و الزم اسـت    مندي از امتیاز سهمیه در این آزموبهره
اي دریافت نمایند.بدین منظور کد جداگانه

آن دسته از داوطلبان واجد شرایط جامعه هدف بنیاد شهید و ایثارگران 
،(با عنوان سهمیه ایثارگران) شامل آزادگان و همسر و فرزند آنان، جانبازان

جهـت  شـهدا، و همسر و فرزنـد درصد به باال25جانبازان همسر و فرزند 
را در بند سهمیه مورد درخواست خود الزم استمندي از سهمیه مصوب بهره
نام اینترنتی آزمون دوره دکتري تخصصی سال فرم اطالعات فردي ثبت23
.و الزامی به دریافت کد رهگیري ندارندوارد نمایند94

براساس تبصره ذیل ماده واحـده اصـالحیه قـانون    :3تذکر
ر باال، واجدین شرایط فقط یک بار حق اسـتفاده  مورد اشاره د
دارنـد.  نـام  و ثبـت الذکر را در صورت قبـولی  از سهمیه فوق

داوطلبان سهمیه بسـیجی فعـال و رزمنـدگان   بنابراین چنانچه 
عزیز یک بار از سهمیه براي ورود به دانشـگاهها و مؤسسـات   

کشور و یا دانشگاه آزاد اسـالمی در هریـک از   آموزش عالی
حـق  نـام نمـوده باشـند    و ثبـت اطع تحصیلی استفاده کرده مق

استفاده مجدد از آن را ندارند. در این مـورد رزمنـدگانی کـه    
مـاه  6مدت خدمت داوطلبانه آنان در مناطق عملیاتی بیش از 

باشد به ازاي هر شش ماه خدمت اضافی یک بـار دیگـر حـق    
استفاده از سهمیه را خواهند داشت. 

و )Ph.D(تحصیلی دوره دکتري تخصصیبورس-ششمبخش 
شرایط دریافت آن 

شدگان دوره دانشگاه آزاد اسالمی از میان پذیرفته-36ماده 
خود در صورت نیاز تعدادي را بـه  )Ph.D(دکتري تخصصی

الزم به ذکر است که دانشـگاه آزاد  پذیرد.صورت بورسیه می
ان ندارد.شدگگونه تعهدي براي بورسیه پذیرفتهاسالمی هیچ

هـا کـه   شدگان در برخی از رشـته پذیرفتهبــراي-37ماده 
هـاي  دانشجویی وامطریق حوزه معاونتنیست، ازبورسیهامکان

بلند مدت در نظر گرفته شده است. 
کلیه دانشجویان دوره دکتري تخصصی (اعم از بورسیه -38ماده 

بپردازند.یا آزاد) باید به طور تمام وقت به تحصیل در این دوره
متقاضیان اسـتفاده از بـورس تحصـیلی پـس از     -39ماده 

توانند با مراجعه بـه  قبولی قطعی در دوره دکتري تخصصی می
بـه نشـانی   دانشـگاه آزاد اسـالمی  سایت اسـتخدام اینترنتـی  

http://jazb.iau.ir نسبت به شرکت در فراخوان دانشگاه اقدام
نمایند.  

التحصیالن رشته ریاضی ل فارغنحوه ادامه تحصی–هفتمبخش 
و رشته فیزیک دوره کارشناسـی در دوره دکتـري تخصصـی    

)Ph.D(
298و 12/4/73مـورخ  279به موجب مصـوبه جلسـات   

ریزي :عالی برنامهشوراي17/2/74مورخ 
در هـر دوره آزمـون ورودي کارشناسـی ارشـد     -40ماده 

گین شـدگان کـه میـان   ریاضی و فیزیک، آن دسـته از پذیرفتـه  
درصد میانگین کـل سـه   75نمرات آزمون کتبی آنها، کمتر از 

نفر اول آزمون نباشد، مجازنـد بـدون طـی دوره کارشناسـی     
ارشد، مسـتقیماً در امتحـان ورودي دوره دکتـري ریاضـی و     
فیزیک مؤسسات آموزش عالی شرکت کننـد، امتحـان ورودي   
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رجـه  این داوطلبان همانند امتحان داوطلبانی است که داراي د
باشند.کارشناسی ارشد می

ز شرایط فـوق فقـط   یاین امتیاز براي داوطلبان حا-41ماده 
تا یک سال پس از اعـالم قبـولی در دوره کارشناسـی ارشـد     

معتبر است.
دانشجویانی که از ایـن طریـق بـه دوره دکتـري     -42ماده 

یابند ، موظفنـد در مرحلـه آموزشـی،    ریاضی و فیزیک راه می
ــر درو  ــالوه ب ــاري دوره  سع ــري، دروس اختی دوره دکت

کارشناسی ارشد را نیز به صورت جبرانی بگذرانند مگر آنکـه  
این دروس را پس از قبولی در آزمون ورودي دوره کارشناسی 
ارشـد گذرانــده باشــند، در آن صــورت انتقــال نمــره دروس  
گذرانده شده آنها به دوره دکتري مانعی ندارد. داوطلبانی کـه  

کتبی آنها در آزمون ورودي دوره دکتري، در یک نمره امتحان 
درس یا بیشتر، از دروس الزامی دوره کارشناسی ارشد کمتـر  

) باشد موظفند آن درس یا دروس را نیـز در  20از 15(15از 
دوره دکتري مجـدداً امتحـان داده یـا  بـه صـورت جبرانـی       

بگذرانند.
ن که داوطلب پس از قبولی در آزمـو در صورتی-43ماده 

ورودي دکتري تخصصی نتواند دوره را ادامه دهد ، با موافقت 
تواند در دوره کارشناسـی  کمیته تحصیالت تکمیلی گروه، می

ارشد ادامه تحصیل دهد.

)Ph.D(دوره دکتري تخصصی نام در نحوه ثبت–هشتمبخش 

نام در دوره دکتري تخصصـی بـا آزمـون و بـدون     ثبت
قط به صـورت اینترنتـی انجـام    آزمون دانشگاه آزاد اسالمی ف

توانند با مراجعه بـه  میدورهنام در این متقاضیان ثبتشود.می
دانشگاه آزاد معاونت سنجش و پذیرشینترنتینام اثبتسامانه

از شرایط و ضوابط www.azmoon.orgاسالمی به آدرس 
بـر روي  دوره مربوطـه نام آگاه شوند. دفترچـه راهنمـاي   ثبت

تی قابل مشاهده بوده و داوطلبان در صورت تمایل پایگاه اینترن
نموده و به صـورت  downloadتوانند اطالعات دفترچه را می

off line.مطالعه نمایند
نام : مراحل ثبت
دکتــري دورهداوطلبــان شــرکت در نــام ثبــت-44مــاده 

فقـط بـه صـورت    دانشگاه آزاد اسالمی 1394تخصصی سال
ـ  معاونـت سـنجش و   نـام  امانه ثبـت اینترنتی و با مراجعه به س

صـورت  www.azmoon.orgبـه آدرس  دانشـگاه  پذیرش
پذیرد.می

1200000بـا پرداخـت مبلـغ    توانند میداوطلبان -45ماده 
مبلـغ  یـا  و )براي شرکت در دوره دکتـري بـا آزمـون   (ریال 

) کـارت  براي شرکت در دوره بـدون آزمـون  (ریال 300000
نـام  از سـامانه ثبـت  مـذکور را  هـاي نام در دورهاعتباري ثبت

نمایند.پرداختدانشگاه معاونت سنجش و پذیرشاینترنتی 
بدیهی است افرادي که مایل به شرکت در دوره بـا  :1تذکر

باشند جهت تهیه هر آزمون و بدون آزمون به صورت تؤاماً می
را مبالغ بـه شـرح فـوق    مجموع بایست میدو کارت اعتباري 

نمایند. خریداري
با توجه به اینکه پس از خریداري کارت اعتبـاري  :2ذکرت
گیري آن وجود ندارد لـذا بـه داوطلبـان    نام امکان بازپسثبت

نام شود پس از آگاهی از شرایط و ضوابط ثبتاکیداً توصیه می
کارت اعتباري اقدام نمایند.خریدنسبت به 

هنما داوطلبان پس از مطالعه دقیق مفاد دفترچه را–46ماده 
نام شـامل اطالعـات   الزم است اطالعات مورد نیاز جهت ثبت

کننـدگان  فردي و همچنین اطالعات آزمونی (در مورد شرکت
آزمون) و یا اطالعات تکمیلـی (در مـورد شـرکت    دوره بادر

هـاي پـیش   کنندگان در دوره بدون آزمون) را روي نمونه فرم
که یکـی  اینبا توجه به نویس مندرج در دفترچه درج نمایند. 

نام فایل تصویر فرد داوطلـب  از اقالم اطالعاتی الزم براي ثبت
نـام  باشد الزم است داوطلبان قبل از مراجعه به پایگاه ثبـت می

الکترونیکی فایل مربوط به عکس خود را مطابق آنچه در ادامه 
مطرح خواهد شد آماده ارسال نمایند.

طلـب بایـد   فایل تصویري تهیه شده توسـط داو –47ماده 
داراي شرایط ذیل باشد: 

× 4یـا  3×4فایل مربوطه الزم است با اسکن از عکس -1
و با dpi100و با درجه وضوح 256Grayscaleبه صورت 6

ذخیره شده باشد.JPgفرمت 
کیلوبایـت  70حجم فایل تصویر ارسالی باید کمتـر از  -2
باشد.
م اسـت  شود، الزعکسی که تصویر از روي آن تهیه می-3

تمام رخ بوده و در سال جاري تهیه شده باشد.
پیکسل و 200× 300ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل -4

پیکسل باشد.300× 400حداکثر 
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تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده -5
و فاقد هرگونه حاشیه زاید باشد. 

تصویر داوطلب باید واضح و مشخص بوده و اثر مهر، -6
منگنه و سایر مواردي که منجر به مخدوش و نامشخص بـودن  

شود در تصویر وجود نداشته باشد.چهره داوطلب می
اوطلبان الزم است پس از آمـاده نمـودن فایـل    د-48ماده 

نام به شـرح ذیـل عمـل    تصویري و اطالعات الزم جهت ثبت
نمایند : 

معاونـت سـنجش و پـذیرش   اینترنتی نام ثبتسامانهبه -1
www.azmoon.orgبــه آدرس دانشــگاه آزاد اســالمی 

مراجعه نمایند. برخی از نکات مهمی کـه الزم اسـت قبـل از    
ـ    شروع ثبت د در صـفحه  ننام به آنها توجـه کامـل داشـته باش

درج گردیده است.سامانهورودي این 
اي که برروي صفحه درج گردیـده اسـت،   مطابق نمونه-2

نـام  رقمی) و رمز ثبـت 8ام (نشناسه ثبتاطالعات الزم شامل 
را به همراه عبارتی که داخل کادر مربوطه مشـاهده  رقمی) 6(

را » ورود به سیسـتم «شود با دقت وارد نمایید سپس گزینه می
انتخاب کنید. 

که اطالعات وارد شـده دقیقـاً مطـابق کـارت     در صورتی
صـفحه ورود اطالعـات فـردي نمـایش داده     ،باشـد اعتباري

صورت وجود هرگونه اشکال در ورود اطالعات شود و درمی
شود که الزم اسـت  کارت اعتباري، پیام خطایی نشان داده می

پـاك کـردن   «داوطلب پس از بررسی مجدد با انتخاب گزینـه  
نسبت به ورود اطالعات بطور صحیح اقدام نماید.» برگه

پس از ورود به صفحه حاوي فـرم اطالعـات فـردي،    -3
نویس فـرم  اي که در نمونه پیشرا به گونهالزم است اطالعات 

اید وارد نمایید.آماده نموده
در فـرم مشـخص   ورود کلیه اطالعاتی که بـا عالمـت   

اند الزامی است.شده
خـانوادگی،  مربوط به اطالعات نام، نـام 9الی 1بندهاي -

سـري و  شماره شناسنامه، محل تولد، کد تولد، تاریخنام پدر، 
شـماره ملـی،   ه، کد محـل صـدور شناسـنامه،    سریال شناسنام

(کد محل تولد و کـد  .باشدداوطلبان میو مذهب دین،جنس
این دفترچه راهنما » 4«از جدول شماره محل صدور شناسنامه 

باشد).قابل استخراج می
مربــوط بــه شــماره تلفــن ثابــت، 16الــی 13بنـدهاي  -
ـ نشـانی شماره شهرستان، شـماره تلفـن همـراه و    پیش ت پس

. (وارد نمـودن صـفر در ابتـداي    باشدمیالکترونیکی داوطلب 
پیش شماره الزامی است).

محل سکونت، استان نشانیمربوط به 19الی 17بندهاي -
باشـد کـه الزم اسـت    کد پستی ده رقمی میومحل سکونت

داوطلبان اطالعات آن را با دقت تکمیل نمایند.
ورت مشخص شـده  داوطلبان الزم است دقیقاً به صنشانی

شهر خیابان کوچه پالك طبقه و ... وارد نام شامل؛در فرم ثبت
رقم وارد شود.10شود. کد پستی الزم است به صورت 

مربوط به نوع وضعیت خدمت وظیفـه داوطلبـان   20بند -
جـدول  ) 2پیوست شماره (مرد است که الزم است با توجه به 

ترچـه راهنمـا   وضعیت خدمت وظیفه و دیگر مندرجات این دف
نسبت به تعیین وضعیت خدمت وظیفه خود اقدام نمایند. 

باشد.مربوط به داوطلبان چپ دست می21بند -
مربوط به  آن دسته از داوطلبانی است 23و 22هايبند-

دفترچه راهنما، متقاضی اسـتفاده از  پنجمکه با توجه به بخش 
اسـت پـس از   باشند که الزمسهمیه رزمندگان و ایثارگران می

مطالعه دقیق شرایط استفاده در آن بخش، نوع سهمیه خـود را  
در فرم اطالعات فردي تعیین نمایند. 

مربوط به آن دسته از داوطلبانی است کـه داراي  24بند -
باشند.معلولیت جسمی (حسی حرکتی) می

پیوست شـماره  6و 5، 3معلولین موضوع بندهاي تذکر :
د از منشی و وقت اضافه استفاده نماینـد و  تواننالف) می-3(

معلولین موضوع سایر بندهاي پیوسـت مزبـور از ایـن قاعـده     
گانـه  مستثنی هستند لیکن کلیه داوطلبان موضوع بندهاي شـش 

بایست گواهی ویژه داوطلبان معلول را تکمیل و حداکثر تا می
ماه سال جاري به صـورت پسـت پیشـتاز بـه آدرس     دياول

تهاي بزرگراه شهید سـتاري، میـدان دانشـگاه، بلـوار     تهران، ان
اداره شهداي حصارك، معاونت سنجش و پـذیرش دانشـگاه،   

ارسال نمایند.هابرگزاري آزمون
گانـه مـذکور   بندي ششکه در گروهیسایر معلولینتبصره :

توانند با تهیه گـواهی  قرار نگرفته لیکن نیاز به منشی دارند می
نبخشی استان محل سکونت و ارسـال بـه   معتبر از معاونت توا

نام اقـدام  مرکز آزمون نسبت به درخواست خود در زمان ثبت
نمایند.
مربوط به داوطلبانی است که عضو هیأت علمـی  25بند -
باشـند و مایلنـد از امتیـاز    وقت دانشگاه آزاد اسالمی مـی تمام

هیأت علمی استفاده نمایند.
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رسمی آزمایشی پیمانی، ت (اعم از اعضاي هیأت علمی (مربی) تمام وق
و رسمی قطعی) و در استخدام رسمی دانشگاه آزاد اسالمی که داراي سـه  
سال سابقه عضویت در هیأت علمی دانشگاه باشـند(طبق بخشـنامه شـماره    

) و صالحیت علمی آنان از طریق شـرکت در  8/8/80مورخ 144649/30
20از حدنصاب 14یا با و15از حدنصاب 10مصاحبه علمی تخصصی با نمره 

با کتبیتائید شده باشد در صورت داشتن شرایط الزم و کسب حدنصاب نمره
توانند از امتیاز اعضاي براي هر رشته و نیاز دانشگاه می%20توجه به ظرفیت 

هیأت علمی دانشگاه استفاده نمایند. اشتغال به تحصیل اعضاء هیـأت علمـی   
تقاضیان استفاده از امتیاز اعضـاي هیـأت   ممنوط به موافقت دانشگاه است.

بایستی از ارسال هرگونه مدرك خودداري نمایند. بـدیهی اسـت   علمی می
گونـه  رأساً نسبت به استعالم وضعیت ایـن معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه 

از دفتر استخدام و تأمین هیأت علمی سـازمان مرکـزي اقـدام و در    افراد 
اقدام خواهد نمود.ال امتیاز مربوطه صورت تأیید شرایط نسبت به اعم

رشته مقطع کارشناسی ارشد مربیان متقاضی اسـتفاده  تذکر :
اي کـه در  از امتیاز هیأت علمی جهت ادامه تحصیل بـا رشـته  

باشـند بایـد تجـانس    دوره دکتري مایل به تحصیل در آن مـی 
داشته باشد.

اختصاص به اتباع غیر ایرانی دارد که الزم است26بند -
هاي مربوطه را انتخاب نمایند. این گونه داوطلبان یکی از گزینه

اتباع ایرانی از انتخاب این بند خودداري نمایند.
نام و شرکت در آزمون در کلیه اتباع خارجی متقاضی ثبت

صورت دارا بودن شرایط و ضوابط اعالم شده الزم اسـت در  
ـ نام با مراجعه به سایت اینترنتی زمان ثبت ت سـنجش و  معاون

و ورود بـه  www.azmoon.orgبه نشانی پذیرش دانشگاه
اقـدام  یلینک مربوطه نسبت به تکمیـل اطالعـات درخواسـت   

نمایند. پس از تکمیل اطالعات مورد درخواست در سایت بـه  
رقمـی  12این دسته از داوطلبان غیر ایرانی، یک کد پیگیـري  

قیقـاً در  بایست ایـن کـد را د  داده خواهد شد که داوطلب می
فرم اطالعات فردي تقاضـانامه  26محل مخصوصی که در بند 

نام اینترنتی وجود دارد درج نماید و کد پیگیري مزبـور را  ثبت
تا زمان پذیرش قطعی حفظ نماید.

پس از ورود اطالعـات فـردي الزم اسـت کلیـه اقـالم      -
اطالعاتی وارد شده را یک بار دیگر بررسی نمـوده و پـس از   

را » تأیید و ادامه«ز صحت اطالعات وارد شده گزینه اطمینان ا
انتخاب نمایید.

در صورت بروز هرگونه خطا در ورود اطالعات به تبصره :
نام توجه نمـوده و پـس از رفـع خطـاي     هاي سیستم ثبتپیام

اقـدام  » تأیید و ادامـه «احتمالی مجدداً نسبت به انتخاب گزینه 
نمایید.
باشـد  ویر عکس داوطلبان مـی مربوط به فایل تص27بند -

در فـرم اطالعـات   » تأییـد و ادامـه  «که پس از انتخاب گزینه 
فردي در صورت عدم وجود خطا در اطالعات ارسـالی، فـرم   

شود. داوطلب الزم است از قبـل  ارسال عکس نمایش داده می
توضیح داده شده 47چه در ماده فایل عکس خود را مطابق آن

نجــا داوطلــب بــا انتخــاب گزینــه آمــاده نمــوده باشــد. در ای
»Browse... «نمایـد. پـس از   فایل عکس خود را مشخص می

ارسال فایل عکس نمونه تصویر فایل مربوطه در کادر ذیل فرم 
شود. در این مرحله داوطلب الزم است جهـت  نمایش داده می

و در صورت نیاز بـه  » تأیید و ادامه«ارسال عکس خود گزینه 
را » مرحلـه قبلـی  «العـات فـردي گزینـه    اصالح و یا تغییر اط

انتخاب نماید.  
امکـان  » مرحله قبلی«داوطلب تنها با انتخاب گزینه تبصره :

بازگشت به صفحه قبلی را خواهد داشت لذا به داوطلبان اکیداً 
مرورگر خود اجتناب » Back«شود از انتخاب گزینه توصیه می

هـا را بسـته و   صورت الزم است کلیه پنجرهنمایند در غیر این
نام را مجدداً از ابتدا آغاز نمایند.مراحل ثبت

در صـورت عـدم   » تأیید و ادامـه «پس از انتخاب گزینه -
نمایش پیغام خطا، فرم اطالعات آزمونی نمـایش داده شـده و   

صورت داوطلب الزم است بـا مشـاهده نـوع خطـا     در غیراین
نماید.نسبت به اصالح فایل عکس و ارسال مجدد آن اقدام 

اي است که داوطلب در مقطع مربوط به نام رشته28بند -
التحصیل شده است.کارشناسی ارشد فارغ

مربوط به دانشگاه و یـا مؤسسـه آمـوزش عـالی     29بند -
تواننـد  باشد که داوطلبان مـی صادر کننده مدرك تحصیلی می

اسـتخراج و در محـل   ) 3(یـا )2(ل شماره اوکد آن را از جد
رج نمایند.مربوطه د

باشـد  مربوط به زبان خارجه انتخابی داوطلب می30بند -
مربوط به زبان هايگزینهکه باید با توجه به نوع زبان، یکی از 

شود.انتخاب انگلیسی، آلمانی یا فرانسه 
هـا فقـط   چون زبان تخصصی تعداد زیادي از رشـته تذکر :

ـ       د بـه  انگلیسی است، لـذا داوطلبـان در تکمیـل ایـن بنـد بای
) مربـوط بـه مـواد    1توضیحات منـدرج در جـدول شـماره (   

امتحانی رشته انتخابی خود دقت کافی مبذول دارنـد و توجـه   
هاي تخصصی فرانسه یا آلمـانی فقـط در   داشته باشند که زبان
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) صراحتاً قید شده است، در 1جدول شماره (در هایی که رشته
چنانچـه نـام   خواهد شـد و  ارائهآزمون به داوطلبان آن رشته 

ها فقط هاي دیگر قید نشده باشد، زبان تخصصی آن رشتهزبان
انگلیسی خواهد بود.

مربوط به کـد رشـته انتخـابی در دوره دکتـري     31بند -
استخراج )1(تخصصی با آزمون بوده که باید از جدول شماره 

و در این بند درج گردد.
اسـت  انتخابی دانشگاهی هايمحلمربوط به کد 32بند -

) در آن دایـر اسـت کـه    31که رشته انتخابی داوطلـب (بنـد   
) 1کــدها را از جــدول شــماره (بایســت ایــن داوطلبــان مــی

مربوطه درج نمایند.هاياستخراج و در محل
مربوط بـه اعـالم تمایـل داوطلـب بـه انتخـاب       33بند -

دانشگاه در محل جدید (مجري رشـته امتحـانی) در صـورت    
و عدم پذیرش داوطلب در یکـی از  کسب حدنصاب نمره کل 

باشد.هاي انتخابی میمحل
مربوط به کد شهري است که برگـزاري آزمـون   34بند -

هـاي امتحـانی   داوطلب در آن انجام خواهد شـد. کـد حـوزه   
ایـن  » 5«در جـدول شـماره   94آزمون دکتري تخصصی سال 

دفترچه راهنما درج گردیده است.
رس یـا دروس انتخـابی   دمربوط به نـام و کـد   35بند -

کهباشدهایی که داراي دروس انتخابی هستند) می(براي رشته
براساس انتخاب داوطلب سـؤال مربـوط بـه همـان درس یـا      

هایی گردد. رشتهمیارائهدروس انتخابی در روز آزمون به وي 
) با عالمت ستاره 1که دروس انتخابی دارند در جدول شماره (

لبان دقت نمایند کد دروس، همـان  اند. داوط) مشخص شده*(
باشد.) می1شماره ردیف دروس مندرج در جدول شماره (

داوطلبان الزم است در درج دروس انتخابی در فـرم  تذکر :
نـام  نام نهایت دقت را به عمل آورند زیـرا پـس از ثبـت   ثبت

امکان تغییر دروس انتخابی وجود نداشته و داوطلب ملـزم بـه   
دروس انتخـاب شـده در ایـن فـرم     پاسخگویی بـه سـؤاالت  

باشد.می
التحصیالن واجـد شـرایط مقطـع    مربوط به فارغ36بند -

باشد کـه  هاي فیزیک یا ریاضی میکارشناسی در یکی از رشته
ریزي بـدون طـی   مایلند براساس مصوبات شوراي عالی برنامه

ــان ورودي دوره   ــتقیماً در امتح ــد، مس ــی ارش دوره کارشناس
رشته مربوط به خود شرکت نمایند. )Ph.D(دکتري تخصصی 

مربوط، رشته خـود را  گزینهانتخاباین قبیل داوطلبان باید با 
مشخص نموده و فقط در آزمون همان رشته شرکت نمایند.

متقاضـی  پس از طی مراحل فوق الزم اسـت داوطلبـان   -
با آزمون اقـدام بـه   )Ph.D(شرکت در دوره دکتري تخصصی 

عات ورودي نمایند.تأیید نهایی اطال

تأیید نهایی اطالعات ورودي : 
بایستی تأییدیه نهایی اطالعـات  میفوق بعد از طی مراحل 

پس از ورود کلیه اطالعـات و  منظور ورودي اخذ گردد. بدین
را انتخاب » تأیید«اطمینان از صحت اطالعات وارد شده گزینه 

ـ   » تأیید«نمایید پس از انتخاب گزینه  ود در صـورت عـدم وج
هاي داوطلب، فرمـی شـامل کلیـه اطالعـات     خطا در انتخاب

در شـود.  نمـایش داده مـی  فردي، عکس و اطالعات آزمـونی 
اینجا الزم است داوطلب با دقت کلیه اطالعات خود را مـرور  
نموده و در صورت لزوم به اصالح هر یک از آنها با انتخـاب  

ـ » مرحله قبلی«گزینه  الحات به صفحه مورد نظر مراجعه و اص
الزم را انجام دهد. 

در صـورت عــدم لـزوم اصــالح اطالعـات وارد شــده    -
را » اطالعـات تأییـد نهـایی و ثبـت   «تواند گزینه داوطلب می

انتخاب نماید.  
با توجه به اینکه پـس از تأییـد نهـایی اطالعـات،     تبصره :

باشد لـذا بـه   امکان اصالح آن تحت هیچ شرایطی مقدور نمی
شود اطالعات وارد شده را به دقـت  توصیه میداوطلبان اکیداً

کنترل نموده و در صورت اطمینان از صحت آنهـا نسـبت بـه    
تأیید نهایی اقدام نمایند.

پس از تأیید نهایی اطالعات، داوطلب یک شماره پرونده -
نماید. به داوطلبان اکیـداً  و کد رهگیري از سیستم دریافت می

چـاپ رهگیـري خـود را   شود شماره پرونده و کدتوصیه می
حفظ نمایند.نتایج نموده و آن را تا پایان اعالم 

نامی خود داوطلبان جهت مشاهده و چاپ اطالعات ثبت-
توانند از منوي سـمت راسـت صـفحه، گزینـه مربوطـه را      می

اطالعـات  ،انتخاب و با وارد نمودن اقالم اطالعاتی مورد نیـاز 
اینـد. داوطلبـان الزم   نام خود را مشاهده و چـاپ نم فرم ثبت

انجـام  است یک نسخه چـاپی از اطالعـات خـود را تـا روز     
مصاحبه حفظ نمایند.  

ها و انجام هاي مهم در تکمیل فرمتذکرات و توصیه-نهمبخش 
نام مراحل ثبت

نـام و  داوطلب باید فرم اینترنتی مربوط بـه ثبـت  -49ماده 
میل نمایـد. زیـرا   شرکت در این دوره را صادقانه و با دقت تک

مسئولیت صحت کلیه مندرجات فرمهاي تکمیل شده به عهـده  
داوطلب خواهد بود.
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شود که به هنگـام تکمیـل   به داوطلبان توصیه می-50ماده 
اي و ، مشخصـات شناسـنامه  اینترنتـی نـام فرم درخواست ثبت

دانشگاهی مورد نظـر را بـه   محلهمچنین کد رشته انتخابی و 
س مندرجات شناسنامه و جـداول دفترچـه   طور کامل و براسا

طور خوانا تکمیل نمایند. چنانچه مغـایرتی در مـوارد   راهنما به
گونـه اعتراضـی وارد نبـوده و    فوق وجود داشـته باشـد هـیچ   

مسئولیت آن به عهده شخص داوطلب خواهد بود.
تواند با توجه به مندرجات جدول هر داوطلب می-51ماده 
یلی را انتخاب و در فـرم اینترنتـی   ) یک رشته تحص1شماره (

هایی کـه  نام کد آن را درج نماید. ضمناً رشتهدرخواست ثبت
ــ گـرایش بـا    باشند در ستون رشـته داراي درس انتخابی می

اند.) مشخص شده*عالمت (
دانشـگاهی مـورد   محلالزم است داوطلبان کد -52ماده 

رچـه،  ) ایـن دفت 1نظر خود را برطبق مندرجات جدول شماره(
نام درج نمایند.در فرم درخواست ثبت

داوطلب بایـد در انتخـاب رشـته تحصـیلی بـه      -53ماده 
) در رشته مزبـور توجـه نمایـد و    1مندرجات جدول شماره (

ها در نظر گرفته شده چنانچه ضوابط خاصی براي بعضی رشته
کلیه عواقب ناشی از عدم صورت است رعایت کند، در غیراین

کور متوجه شخص داوطلب خواهد بود.رعایت موارد مذ
28/5/92مـورخ  77633/2مطابق بخشنامه شماره -54ماده 

شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري در   
خصوص دارندگان مدارك معادل به منظـور همـاهنگی در اجـراي    

شـوراي عـالی انقـالب    3/9/1377مـورخ  432مصوبات جلسه 
شـوراي  5/10/91و 23/1/90مورخ 252و221فرهنگی، جلسات 

748معین شوراي عالی انقالب فرهنگی و کارگروه مربوط و جلسـه  
ریزي آموزش عالی و با هدف کمک شوراي برنامه17/11/88مورخ 

به ادامه تحصیل آن عده از دارندگان مدرك معادل کـه موفـق بـه    
شوراي اند،قبولی در آزمونهاي جامع دارندگان مدارك معادل نشده

گسترش آموزش عالی مقرر داشت :
آن عده از دارندگان مدارك معادل که قبل از تـاریخ ابـالغ   -1

بشـوراي عـالی انقـال   3/9/77مورخ 432مصوبه جلسه شماره 
هاي هاي معادل) در دورهبرگزاري دورهتفرهنگی (مبنی بر ممنوعی

تر مجـاز بـه ادامـه تحصـیل در دوره بـاال     اند معادل پذیرفته شده
باشند.می

آن عده از دارندگان مدارك معادل که قبل از تاریخ ابـالغ  -2
هاي معادل شرکت نموده ولی قبولی آنان الذکر در دورهمصوبه فوق

مجاز به ادامـه  الذکر اعالم شده است بعد از تاریخ ابالغ مصوبه فوق
باشند.تحصیل در دوره باالتر می

ل که بعد از تاریخ ابـالغ  آن عده از دارندگان مدارك معاد-3
اند بـه  الذکر در دوره معادل شرکت نموده و پذیرفته شدهمصوبه فوق

هاي حق ادامه تحصیل در دورهدلیل ممنوعیت برگزاري دوره معادل 
باالتر را ندارند.

هاي با دورهدارندگان مدرك معادل کارشناسی ارشد که در-4
نامـه درسـی مصـوب    مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی و با بر
تواننـد در  مـی ،انـد وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تحصیل کرده

آزمون دکتري دانشگاه آزاد اسالمی شرکت کنند و در صورت قبولی، 
ادامه تحصیل دهند.

هـاي  دارندگان مدرك معادل کارشناسی ارشد کـه در دوره -5
وب فاقد مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی، با برنامه درسی مص

تواننـد در  انـد مـی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تحصیل کـرده 
آزمون دکتري دانشگاه آزاد اسالمی شرکت کنند و در صورت قبولی 

ادامه تحصیل دهند.،و کسب حدنصابی که تعیین خواهد شد
هـاي  دارندگان مدرك معادل کارشناسی ارشد کـه در دوره -6

تحصـیل کـرده و   فاقد مجوز از شوراي گسـترش آمـوزش عـالی   
هاي درسی دوره مصوب وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري را   برنامه

مجاز به شرکت در آزمـون ورودي مقطـع بـاالتر    ،اندرعایت نکرده
نیستند.  

هاي علوم پزشـکی مـدارك تحصـیلی معـادل     در رشتهتذکر :
کارشناسی ارشد و یا گواهی پایان دوره جهت ادامه تحصیل در مقطع 

Ph.Dباشد.قبول نمیقابل
التحصیالن دانشگاههاي خارج از کشـور  مدارك فارغ-55

ــرکت در  ــه متقاضــی ش ــیدورهک ــري تخصص )Ph.D(دکت
یـا باشند باید توسط وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري    می

ارزشیابی شده و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ـ  » معـادل «ه تأیید رسیده باشد و چنانچه در تأییدیه مذکور کلم

قید شده، الزم است اجازه شرکت در آزمونهاي مقاطع بـاالتر  
به صراحت در تأییدیه درج و مهر و امضاء شده باشد.  

دقیق پستی و تلفن ارتباطی نشانیدر هنگام درج -56ماده 
براي تماسهاي ضروري دقت کافی معمول گـردد کـه پیامهـا    

هـا و  امـه موقع به شخص داوطلب برسد و موجب برگشت نبه
یـا  نشـانی ها نشود. داوطلبان باید در صورت تغییـر  دعوتنامه

معاونـت سـنجش و پـذیرش    تلفن بالفاصله مراتب را کتباً به 
ــگاه ــالمی، اداره دانش ــتآزاد اس ــامثب ــدن ــال نماین در ،ارس
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صورت عواقب ناشی از عدم امکان ارتباط، بـا شـخص   غیراین
داوطلب است. 

شدن با هرگونـه مشـکل و یـا    در صورت مواجه -57ماده 
توانید به ترتیب ذیل عمل نمایید :داشتن سؤال می

نام اینترنتی : مراجعه بـه بخـش   مشکل در روند ثبتالف :
از منوي سمت راست صفحه اصلی.» فنیواحد پشتیبانی«

نـام :  هرگونه سؤال در مورد شـرایط و ضـوابط ثبـت   ب :
معاونت سـنجش و  هاي ستاد پاسخگوییتماس با شماره تلفن

منـدرج در پشـت جلـد دفترچـه راهنمـاي      پذیرش دانشـگاه 
نام.ثبت

نام ، دریافت کارت ورود بـه جلسـه و   زمان ثبت-دهم بخش
برگزاري آزمون

:)Ph.D(نام آزمـون دکتـري تخصصـی    زمان ثبت-58ماده 
با اطالعیـه  و پس از انتشار این دفترچه راهنما اینترنتی نامثبت

گردد.هاي گروهی آغاز میاز طریق رسانهدانشگاه
نام محدود است لـذا  با توجه به اینکه مهلت ثبت-59ماده 

شود در همان روزهاي اولیه نسـبت بـه   به داوطلبان توصیه می
نام خود اقدام نمایند.ثبت

دریافـت  کارت ورود به جلسه آزمون :دریافتتاریخ -60ماده 
قبـل از برگـزاري   روز4تـا  3آزمـون  کارت ورود به جلسه 

از طریق مراجعه به سامانه اینترنتی مرکز آزمون صورت آزمون 
پذیرد.می

هـاي  داوطلب در صورتی اجازه ورود بـه حـوزه  :1تذکر 
آزمون را خواهد داشت که کارت ورود به جلسه آزمون را در 
دست داشته باشد. از ورود داوطلبـانی کـه کـارت ورود بـه     

نداشته باشند جلوگیري خواهد شد.جلسه خود را همراه
با توجه به این که جهت دریافت کارت ورود بـه  :2تذکر 

نـام،  جلسه در اختیار داشتن اطالعات کـارت اعتبـاري ثبـت   
نام الزامـی  شماره پرونده و کد رهگیري دریافتی از سامانه ثبت

شـود در حفـظ و   باشد لذا به داوطلبان اکیـداً توصـیه مـی   می
العات کـارت اعتبـاري، شـماره پرونـده و کـد      نگهداري اط

رهگیري خود نهایت دقت و مراقبت را به عمل آورند.
تـاریخ برگـزاري   تاریخ و محل برگـزاري آزمـون :  -61ماده 
خواهـد بـود و محـل    1393ماه سال بهمن10روز جمعه آزمـون  

زمـانی هـاي مختلـف همـراه بـا برنامـه     برگزاري آزمون رشته
در کـارت ورود بـه جلسـه درج شـده و    بـر روي  امتحانات 

هاي مزبـور  آزمون رشتهدسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت.
همزمان در تهران و واحدهاي مربـوط در شهرسـتانها برگـزار    

گردد.می

نـام در دوره دکتـري   ثبـت و نحـوه  شرایط -بخش یازدهم 
) بدون آزمون Ph.Dتخصصی (

ن علمـی و  دانشگاه آزاد اسالمی با هـدف جـذب نخبگـا   
ترغیب دانشجویان به تالش مستمر در عرصه تولیـد و انتقـال   
دانش (پژوهش و آموزش) بدون برگـزاري آزمـون اقـدام بـه     

التحصیالن ممتاز مقطع کارشناسی ارشـد در دوره  پذیرش فارغ
نماید.  دکتري تخصصی می

شرایط پذیرش :
داوطلبان دوره دکتري تخصصی بدون آزمون دانشگاه آزاد 

بایسـتی عـالوه بـر دارا بـودن شـرایط عمـومی و       سالمی میا
اختصاصی مندرج در بخش دوم واجد شرایط زیر باشند : 

در دوره18دارا بــودن حــداقل میــانگین نمـــرات    -1
هاي علوم انسانی (به جـز  ناپیوسته براي رشتهکارشناسی ارشد

هاي حسابداري و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) و رشته
هـاي  ها (از جملـه رشـته  جهت سایر رشته17میانگین حداقل

حسابداري و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی). 
التحصـیالن  جهـت فـارغ  17دارا بودن حداقل میانگین -2

.عمومیاي یا حرفهمقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتري 
متقاضیان دوره بدون آزمـون الزم اسـت فاقـد دروس    -3
شند.سازي شده بامعادل
ــون الزم اســت براســاس  -4 ــدون آزم متقاضــیان دوره ب

6مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر در 
التحصیل شده باشند.نیمسال فارغ

جهـت کلیـه   50/18نامـه  دارا بودن حداقل نمره پایان-5
ها.رشته
التحصـیلی در مقطـع   فارغمتجانس و همنام بودن رشته-6

د با رشته انتخابی در مقطع دکتري تخصصی.کارشناسی ارش
فایل اي از داوطلبان دوره بدون آزمون الزم است نسخه-7

یـا  ISIمقاالت و تولیدات علمـی چـاپ شـده در مجـالت     
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مجالت علمی پژوهشی فارسی زبان و غیر فارسی زبان داخلی 
فـرم   31در بنـد  pdfبا فرمـت  خود را ISCیا خارجی یا 

بدیهی است عـدم کسـب   ون آپلود نمایند. نام بدون آزمثبت
حدنصاب امتیاز الزم جهت مقاالت و تولیدات علمی منجـر بـه   

زمون خواهد شد.حذف داوطلب از دوره بدون آ
جهت پذیرش در دوره بدون آزمون براي مربیان :1تذکر مهم 

اي رسمی شاغل در دانشـگاه آزاد اسـالمی، سـهمیه جداگانـه    
لبـان در پـذیرش از شـرایط یکسـان     وجود ندارد و کلیه داوط

برخوردارند.
نـام  از آنجایی که صرف دارا بودن شرایط ثبـت :2تذکر مهم

باشـد و پـذیرش در   در دوره بدون آزمون به منزله قبولی نمی
باشد لـذا  این دوره براساس ظرفیت موجود و اولویت افراد می

به منظور استفاده از امکان قبولی در آزمون دکتري تخصصـی 
در صورت عدم پذیرش از طریق بدون آزمـون بـه داوطلبـان    

گردد که در دوره دکتري تخصصی بـا آزمـون نیـز    توصیه می
شرکت نمایند.

الزم استگردد متقاضیان دوره دکتري تخصصی بدون آزمون تأکید می
عمومی ) از مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتري 93ماه آذرنام (در زمان ثبت

التحصیل شده باشند.فارغايحرفهیا 

) بدون آزمون: ph.Dنام در دوره دکتري تخصصی (نحوه ثبت

نام در دوره دکتـري  همانگونه که قبالً تذکر داده شده ثبت
تخصصی بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی صرفاً به صـورت  

توانند با پرداخت شود. داوطلبان این دوره میاینترنتی انجام می
خریـداري  نـام  ل یک کارت اعتبـاري ثبـت  ریا300000مبلغ 

مرکـز آزمـون و   اینترنتـی نام ثبتسامانهنمایند. نحوه ورود به 
نام این دوره کامالً مشابه عملیات نظیر بـراي  انجام مراحل ثبت

باشد که قبالً در نام در دوره دکتري تخصصی با آزمون میثبت
نام بتنحوه تکمیل فرم ثبه بخش هشتم شرح داده شد. در زیر 

اینترنتی براي دوره بدون آزمون نیز بـه طـور خالصـه اشـاره     
شود.می

خـانوادگی،  مربوط به اطالعات نام، نام12الی 1بندهاي -
سـري و  شماره شناسنامه، کد محل تولد، تولد، تاریخنام پدر، 

شـماره ملـی،   سریال شناسنامه، کد محـل صـدور شناسـنامه،    
(کد محل تولد و کـد  اشد.بداوطلبان میو مذهب دین ،جنس

این دفترچه راهنما » 4«محل صدور شناسنامه از جدول شماره 
باشد).قابل استخراج می

بایست بندهاي مـذکور  : داوطلبان می16الی 13بندهاي -
فـرم  16الی 13را مطابق با توضیحات مندرج در ذیل بندهاي 

نامی دوره دکتري تخصصی با آزمون تکمیل نمایند.ثبت
توانند درخصوص این : داوطلبان می19الی 17بندهاي -

19الـی  17بندها مطابق با توضیحات مندرج در ذیل بنـدهاي  
نامی دوره دکتري تخصصی با آزمون اقدام نمایند.فرم ثبت

بایستی به ترتیـب مطـابق بـا    : می22و21، 20بندهاي -
امی نفرم ثبت27و 26، 20توضیحات مندرج در ذیل بندهاي 

دوره دکتري تخصصی با آزمون تکمیل شوند. 
بایسـت مطـابق بـا توضـیحات     نیز می24و 23بندهاي -

نـامی دوره دکتـري   فرم ثبت29و 28مندرج در ذیل بندهاي 
تخصصی با آزمون تکمیل شوند.  

التحصـیلی،  مربوط بـه تـاریخ فـارغ   27الی25بندهاي -
باشد. نامه داوطلبان میمعدل کل و نمره پایان

مربوط به کد رشته انتخابی اسـت کـه داوطلبـان    28بند -
) استخراج و در محـل مربوطـه   1بایست از جدول شماره (می

درج نمایند.
متقاضیان شرکت در دوره دکتري تخصصی بدون آزمون باید تذکر مهم :

التحصیلی دوره کارشناسی ارشد خود اي متجانس و همنام با رشته فارغرشته
) از مقطع کارشناسی ارشد 93ماه آذرنام (خاب نمایند و در زمان ثبترا انت
باشند.التحصیل شدهفارغ

مربوط به کد واحدهاي دانشگاهی انتخابی اسـت  29بند -
) اسـتخراج و در  1بایست از جدول شـماره ( که داوطلبان می

محل مربوطه درج نمایند.
قاضـی  پس از طی مراحل فوق الزم اسـت داوطلبـان مت  -

بدون آزمون اقـدام  )Ph.D(شرکت در دوره دکتري تخصصی 
به تأیید نهایی اطالعات ورودي نمایند.

اصل الزم استداوطلبان دوره دکتري تخصصی بدون آزمون :1تذکر 
التحصیلی و تصویر آن را در زمان دعوت بـه مصـاحبه همـراه    مدرك فارغ
یا کارت ملی نیز در زمان داشتن اصل شناسنامههمراه همچنین داشته باشند.

دعوت به مصاحبه الزامی است.
التحصیلی متقاضـیان بـدون   : با توجه به این که اطالعات فارغ2تذکر 

نامه از شرایط اصلی معدل و نمره پایان،التحصیلیآزمون شامل : رشته فارغ
در این دوره است لذا ارائه اطالعات نادرست توسط شخص داوطلب، تخلـف  

دیده و مطابق قانون با فرد متخلف برخورد خواهد شد.محسوب گر
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: داوطلبان پذیرش بدون آزمون در دوره دکتري تخصصی کـه  3تذکر 

باشند بایستی شرایط اشاره شده در مـورد  مشمول خدمت وظیفه عمومی می

مشموالن وظیفه عمومی مندرج در این دفترچه راهنما را عیناً دارا باشند.

که هزینه دعوت به مصاحبه بـراي آن  الزم به توضیح است 
) بدون آزمـون  Ph.Dعده از داوطلبان دوره دکتري تخصصی (

مبلـغ  شـوند  که پس از بررسی مدارك به مصاحبه دعوت مـی 
باشد.ریال می600000

تذکرات انضباطی به داوطلبـان شـرکت در   -دوازدهمبخش 
آزمونهاي ورودي دانشگاه آزاد اسالمی

ل اجرایی آزمونهاي دانشگاه آزاد اسالمی ریزي مراحبرنامه
اي تنظیم گردیده کـه در آن  هاي نوین بگونهبا بکارگیري شیوه

امکان تخلف، تقلب و یـا سـوء اسـتفاده وجـود نـدارد و در      
صورت بروز چنین مواردي، موضوع در اسرع وقت کشف و با 
پیگیري مسئوالن دانشگاه و عندالزوم نیروي انتظـامی، عوامـل   

گیرند. مطـابق  ه تخلفات شناسایی و تحت پیگرد قرار میاینگون
قانون رسـیدگی بـه تخلفـات و جـرایم در آزمونهـاي      5ماده 

بـه تصـویب مجلـس شـوراي     6/7/84سراسري که در تاریخ 
اسالمی رسیده است، تخلفات و جرایم در این قـانون مشـتمل   

بر موارد زیر است : 
مـی در  نظارتکاب هرگونه عملـی کـه موجـب بـی    -الف

برگزاري آزمون گردد و یا به همـراه داشـتن هرگونـه وسـیله     
غیرمجاز از قبیل وسـایل ارتبـاط الکترونیکـی و دسـتگاههاي     

دار. حافظه
ارتکاب هرگونه عمـل خـالف مقـررات کـه آزمـون      -ب

دار سازد از قبیل :داوطلب را از نظر علمی خدشه
مجعول ارائه مدرك یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی -1

براي شرکت در آزمون. 
تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حـوزه امتحـانی یـا    -2
اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال دست

به منظور تخلف در آزمون.

نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه ثبت-3
آزمون به جاي داوطلب اصلی.

ه وسیله غیر مجـاز از قبیـل وسـایل    استفاده از هرگون-ج
دار.ارتباط الکترونیکی و دستگاههاي حافظه

کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگـزاري آزمـون   -د
جهت پاسخ به سؤاالت.

دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان یـا  -هـ
استفاده غیر مجاز از آنها.

هاي و پاسخنامههرگونه تغییر غیر مجاز سؤاالت، اوراق -و
داوطلبان یا سایرمدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

افشاي سؤاالت آزمون یا تالش در جهـت دسـتیابی و   -ز
افشاي آن با شرکت یا معاونـت در ایـن امـر قبـل یـا حـین       

برگزاري آزمون به هر نحو.
آنهـا یـا   خرید یا فروش سؤاالت آزمـون یـا پاسـخ    -ح

قبل یا حین برگزاري آزمون اعم شرکت یا معاونت در این امر 
از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشد. 

13الـی  6مرتکبین تخلفات و جرایم مذکور مطابق مـواد  
این قانون مشمول مجازات خواهند شد، لذا داوطلبان اطمینـان  

هاي علمی آنان کامل داشته باشند که تنها معلومات و اندوخته
گیرد.مالك عمل قرار میدر هر آزمون

بازرسی کل دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی : تهران، انتهاي 
بزرگراه شهید ستاري، میدان دانشگاه، بلوار شهداي حصـارك،  

و 47352107و 47352119، 44845186هـاي  با شماره تلفن
و یـا  47914555حراسـت دانشـگاه بـا شـماره نمـابر     مرکز 

ش دانشـگاه آزاد اسـالمی بـا    حراست معاونت سنجش و پذیر
آمـاده دریافـت   و بـه آدرس فـوق   44867130شماره تلفـن 

باشـد. از ایـن شـماره    هاي فوق میهرگونه اطالعات در زمینه
رسـانی اسـتفاده نمـوده و در    ها فقط بایـد بـراي اطـالع   تلفن

صورتی که هرگونه اطالعات در مسائل مربوط به آزمون مورد 
هـاي سـتاد پاسـخگویی    انند با شمارهتونیاز باشد داوطلبان می

، 44861762، 44861840معاونــت ســنجش و پــذیرش :   
تماس حاصل نمایند.44867111و 44861799
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

گروه  پزشکی                         

 تئوریهای مدیریت-1

 برنامه ریزی در نظام بهداشت ودرمان-2

 آمارزیستی-3

 سازمان ومدیریت  بهداشت ودرمان-4

 اقتصادبهداشت ودرمان-5

 (141)واحد تهران جنوب   مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

 (157)واحد تهران شمال 

 (208)واحد ساری 

 (128)واحد سمنان 

 (163)واحد شيراز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

3 

2 

1 

2 

2 

21213

گروه  دامپزشکی                      

 بهداشت وبازرسی گوشت-1

 بهداشت وصنایع شير-2

 ميکروب شناسی موادغذایی-3

 شيمی موادغذایی-4

 (شامل گوشت سفيد ، قرمز و ماهی )صنایع گوشت -5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (260)آملی ... واحد آیت ا  بهداشت مواد غذایی

 (102)واحد تبریز 

 (133)واحد شهرکرد 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10503

 کرم های گردوبيماریها-1

 وبيماریها(ترماتودهاوسستدها)کرم های پهن -2

 تك یاخته شناسی وبيماریها-3

 بندپایان وبيماریها-4

 آسيب شناسی-5

 کلينيکال پاتولوژی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 3 (123)واحد علوم و تحقيقات   انگل شناسی دامپزشکی

3 

3 

3 

2 

2 

4 

10507

داشتن دانشنامه دکتری حرفه ای دامپزشکی و کارشناسی ارشد در رشته انگل شناسی دامپزشکی از شرایط ورود به دوره دکتری تخصصی رشته

.انگل شناسی دامپزشکی می باشد

 قارچ شناسی وبيماریها-1

 باکتری شناسی-2

 تك یاخته شناسی-3

 ایمنی شناسی-4

 بيماریهای مشترك-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (159)واحد تنکابن   قارچ شناسی دامپزشکی

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

4 

1 

1 

2 

1 

2 

10508

داشتن دانشنامه دکتری حرفه ای دامپزشکی ، دکتری عمومی پزشکی و داروسازی و کارشناسی ارشد در رشته های میکروبیولوژی ، ایمونولوژی ،

.قارچ شناسی پزشکی از شرایط ورود به دوره دکتری تخصصی رشته قارچ شناسی دامپزشکی می باشد

 فارماکولوژی-1

 سم شناسی-2

 فيزیولوژی-3

 بيوشيمی-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 4 (123)واحد علوم و تحقيقات   فارماکولوژی دامپزشکی

4 

2 

2 

2 

10514

داشتن دانشنامه دکتری عمومی دامپزشکی ، دکتری عمومی سایر رشته های گروه پزشکی و کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی از شرایط

.ورود به دوره دکتری تخصصی رشته فارماکولوژی دامپزشکی می باشد

19



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 فيزیولوژی یك-1

 فيزیولوژی دو-2

 فارماکولوژی-3

 آناتومی-4

 بافت شناسی-5

 بيوشيمی-6

 جنين شناسی-7

 زبان تخصصی انگليسی-8

 7 (123)واحد علوم و تحقيقات   فيزیولوژی دامپزشکی

7 

1 

1 

1 

1 

0.50 

2 

10515

داشتن دانشنامه دکتری حرفه ای دامپزشکی ، دکتری عمومی سایر رشته های گروه پزشکی و کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی از شرایط

.ورود به دوره دکتری تخصصی رشته فیزیولوژی دامپزشکی می باشد

 آناتومی پایه-1

 1آناتومی مقایسه ای -2

 2آناتومی مقایسه ای -3

 1بافت شناسی -4

 2بافت شناسی -5

 جنين شناسی-6

 1 (123)واحد علوم و تحقيقات   آناتومی و جنين شناسی دامپزشکی

4 

4 

3 

4 

1 

10520

 تغذیه و تکثير پرورش آبزیان-1

ویروس شناسی ، باکتری شناسی ، قارچ شناسی ، انگل شناسی-2

 و بيماریهای مربوط به آنها

 کنترل کيفی و بهداشتی فرآورده های دریایی-3

 آناتومی ، فيزیولوژی و آسيب شناسی آبزیان-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 2 (123)واحد علوم و تحقيقات   بهداشت آبزیان

10 

 

1 

2 

3 

10524

 ویروس شناسی عمومی-1

 بيماریهای ویروسی-2

 باکتری شناسی-3

 بيماریهای باکتریائی-4

 ایمنی شناسی-5

 قارچ شناسی وبيماریهای قارچی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 3 (123)واحد علوم و تحقيقات   دستياری ميکروبيولوژی دامپزشکی

3 

3 

3 

3 

2 

3 

10525

 رادیولوژی دامپزشکی-1

 فيزیك پزشکی-2

 تشریح دامپزشکی-3

 جراحی دامپزشکی-4

 بيماری های اندامهای حرکتی-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 7 (123)واحد علوم و تحقيقات   دستياری رادیولوژی دامپزشکی

7 

4 

1 

4 

4 

10526

 اصول جراحی-1

 هوشبری-2

 جراحی های عمومی اسب-3

 جراحی های عمومی گاو-4

 جراحی عمومی دامهای کوچك-5

 بيماریهای اندامهای حرکتی-6

 رادیولوژی دامپزشکی-7

 زبان تخصصی انگليسی-8

 3 (123)واحد علوم و تحقيقات   دستياری جراحی دامپزشکی

3 

4 

3 

4 

3 

2 

3 

10527

20



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 مامایی دامپزشکی-1

 فيزیولوژی توليدمثل-2

 اندوکرینولوژی-3

 تلقيح مصنوعی-4

 اورام پستان-5

 بيماریهای توليدمثل دام بزرگ-6

 بيماریهای توليدمثل دام کوچك-7

 زبان تخصصی انگليسی-8

  دستياری مامایی و بيماریهای توليد مثل 

دام

 1 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10528

 اصول معاینه دام-1

 بيماری های متابوليك-2

 مسموميت دام-3

 بيماریهای درونی دامهای بزرگ-4

 (آسيب شناسی)پاتولوژی-5

 کلينيکال پاتولوژی-6

 (باکتریایی،ویروسی،انگلی وقارچی)بيماری های عفونی-7

 زبان تخصصی انگليسی-8

  دستياری بيماریهای داخلی دامهای 

بزرگ

 3 (123)واحد علوم و تحقيقات 

3.50 

3.50 

3.50 

1 

1 

3 

3 

10529

 اصول معاینه دامهای کوچك-1

 بيماریهای درونی دامهای کوچك-2

 بيماریهای پوست وغدددرون ریز-3

 بيماریهای چشم وگوش-4

 بيماریهای عفونی و انگلی دامهای کوچك-5

 کلينيکال پاتولوژی و فارماکولوژی دامهای کوچك-6

 رادیولوژی دامپزشکی-7

 زبان تخصصی انگليسی-8

  دستياری بيماریهای داخلی دامهای 

کوچك

 1 (123)واحد علوم و تحقيقات 

6 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

10530

 بيماریهای طيور-1

 تغذیه طيور-2

 انگل شناسی طيور-3

 آسيب شناسی طيور-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 12.50 (123)واحد علوم و تحقيقات   دستياری بهداشت و بيماریهای طيور

1.50 

1.50 

1.50 

3 

10531

 آسيب شناسی عمومی-1

 آسيب شناسی اختصاصی-2

 انکولوژی-3

 کالبد گشایی-4

 بافت شناسی عمومی-5

 بافت شناسی اختصاصی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 4 (123)واحد علوم و تحقيقات   دستياری پاتولوژی دامپزشکی

4 

3 

2 

2 

2 

1 

10532

 بيوشيمی بالينی-1

 هماتولوژی بالينی-2

 ميکروبيولوژی-3

 انگل شناسی-4

 ایمونولوژی-5

 قارچ شناسی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 6 (123)واحد علوم و تحقيقات   دستياری کلينيکال پاتولوژی دامپزشکی

6 

2 

2 

2 

1 

1 

10533
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 زبان تخصصی انگليسی-1

 اصول تغذیه دام-2

 ميکروب شناسی-3

 تجزیه خوراك دام-4

 بيوشيمی عمومی-5

 فيزیولوژی دستگاه گوارش-6

 سم شناسی-7

 2 (195)واحد شبستر   بهداشت خوراك دام

3 

3 

4 

2 

1 

1 

10538

گروه  علوم انسانی                   

 متون نظم-1

 متون نثرودستورزبان-2

 (کليات مسائل ادبی  )صناعات ادبی -3

 تاریخ ادبيات وسبك شناسی-4

 (اعراب گذاری وترجمه وتجزیه وترکيب)عربی -5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (121)واحد اراك   زبان  وادبيات  فارسی

 (220)واحد اهر 

 (144)واحد بناب 

 (146)واحد بوشهر 

 (102)واحد تبریز 

 (132)واحد تربت حيدریه 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (122)واحد جيرفت 

 (213)واحد خلخال 

 (148)واحد خرم آباد 

 (183)واحد دهاقان 

 (230)واحد رامهرمز 

 (113)واحد رودهن 

 (109)واحد زاهدان 

 (138)واحد زنجان 

 (181)واحد ساوه 

 (127)واحد سبزوار 

 (203)واحد سيرجان 

 (195)واحد شبستر 

 (133)واحد شهرکرد 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (129)واحد فيروزآباد 

 (107)واحد قائم شهر 

 (116)واحد کاشان 

 (115)واحد کرج 

 (108)واحد کرمان 

 (149)واحد گچساران 

 (173)واحد گرگان 

 (111)واحد مشهد 

 (150)واحد نجف آباد 

 (130)واحد نيشابور 

 (143)واحد ورامين 

 (171)واحد همدان 

 (120)واحد یاسوج 

 (105)واحد یزد 

3 

3 

1 

2 

2 

1 

20101

 متون نظم-1

 متون نثرودستورزبان-2

 (کليات مسائل ادبی  )صناعات ادبی -3

 تاریخ ادبيات وسبك شناسی-4

 (اعراب گذاری وترجمه وتجزیه وترکيب)عربی -5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 3 (150)واحد نجف آباد   ادبيات غنایی

3 

1 

2 

2 

1 

20114

22



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 مباحث صرف ونحو-1

 اعراب گذاری وترجمه متون قدیم وجدید-2

آشنائی باروش تحقيق ومراجع ومنابع تحقيق درزمينه زبان-3

 وادبيات عرب

 القای محاضره ومقاله نویسی به زبان فصيح ادبی عربی روز-4

 معانی وبيان وبدیع-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (151)واحد آبادان   زبان و ادبيات عرب

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

 (212)واحد کاشمر 

 (189)واحد گرمسار 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

20205

 نقدادبی-1

 تاریخ ادبيات-2

 رمان-3

 نمایشنامه-4

 شعرانگليسی-5

 (خواندن و درك مفاهيم و دستور زبان )زبان انگليسی-6

 فرانسه یا آلمانی- زبان دوم-7

 (157)واحد تهران شمال   زبان  وادبيات  انگليسی

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

20311

 ( نمره تافل 550حداقل برابر  )زبان عمومی -1

 مسائل آموزش زبان-2

 ارزشيابی-3

 زبان شناسی-4

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان  آموزش  زبان  انگليسی

 (220)واحد اهر 

 (102)واحد تبریز 

 (132)واحد تربت حيدریه 

 (159)واحد تنکابن 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (124)واحد سراب 

 (163)واحد شيراز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (217)واحد قشم 

 (115)واحد کرج 

 (196)واحد مالیر 

 (179)واحد ميبد 

4 

2 

3 

1 

20312

 ادبيات فرانسه در قرن بيستم-1

 نقدتفسيری-2

 (20و19 )شعردرقرون-3

 دستور زبان فرانسه-4

 کالسی سيسم و رومانتيسم-5

ترجمه  از زبان فارسی به فرانسه شامل ترجمه متون اسالمی و-6

 ترجمه متون ادبی

 (101)واحد تهران مرکزی   ادبيات فرانسه

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

20327

23



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 نحو-1

 مکاتب زبان شناسی-2

 آواشناسی وواج شناسی-3

 ساخت واژه-4

 (پيام کاوی)معنی شناسی وکاربردشناسی -5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 جامعه شناسی زبان- زبان شناسی ميان رشته ای -7

 روانشناسی زبان- زبان شناسی ميان رشته ای -8

 زبان شناسی کاربردی- زبان شناسی ميان رشته ای -9

 (119)واحد اردبيل زبانشناسی  همگانی* 

 (220)واحد اهر 

 (254)واحد ایالم 

 (151)واحد آبادان 

 (146)واحد بوشهر 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (109)واحد زاهدان 

 (138)واحد زنجان 

 (208)واحد ساری 

 (110)واحد سنندج 

 (104)واحد شاهرود 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (198)واحد مرودشت 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1 

1 

1 

1 

20390

9 تا 7انتخاب یک درس از دروس : دروس انتخابی رشته زبان شناسی همگانی 

 ادیان-1

 عرفان اسالمی-2

 کالم وفرق-3

 زبان عربی-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (260)آملی ... واحد آیت اادیان  و عرفان-   الهيات و معارف اسالمی 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (148)واحد خرم آباد 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

 (173)واحد گرگان 

 (150)واحد نجف آباد 

(ره)واحد یادگار امام خمينی 

 (139)شهرری 

4 

3 

2 

3 

4 

20401

 تاریخ اسالم-1

 فرهنگ و تمدن اسالمی-2

 زبان عربی-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

تاریخ و تمدن-   الهيات و معارف اسالمی 

 ملل اسالمی

 (170)واحد تاکستان 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (262)واحد خمين 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

 (111)واحد مشهد 

3 

2 

2 

2 

20402

 تفسير وعلوم قرآن-1

 حدیث-2

 زبان عربی-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

علوم  قرآن  و-   الهيات و معارف اسالمی 

 حدیث

 (119)واحد اردبيل 

 (103)واحد اروميه 

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (151)واحد آبادان 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (148)واحد خرم آباد 

 (138)واحد زنجان 

 (128)واحد سمنان 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

 (173)واحد گرگان 

 (171)واحد همدان 

(ره)واحد یادگار امام خمينی 

 (139)شهرری 

 (105)واحد یزد 

4 

3 

4 

2 

20405

24



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 اصول فقه-1

 فقه-2

 زبان عربی-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

فقه  ومبانی  -   الهيات و معارف اسالمی 

حقوق  اسالمی

 (106)واحد اهواز 

 (156)واحد بابل 

 (132)واحد تربت حيدریه 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (262)واحد خمين 

 (142)واحد دامغان 

 (230)واحد رامهرمز 

 (109)واحد زاهدان 

 (128)واحد سمنان 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

 (200)واحد محالت 

 (111)واحد مشهد 

 (150)واحد نجف آباد 

(ره)واحد یادگار امام خمينی 

 (139)شهرری 

3 

4 

4 

2 

20407

 منطق و کالم-1

 فلسفه-2

 زبان عربی-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

فلسفه و کالم -   الهيات و معارف اسالمی 

اسالمی

 (106)واحد اهواز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

 (150)واحد نجف آباد 

(ره)واحد یادگار امام خمينی 

 (139)شهرری 

3 

4 

4 

3 

20409

 فلسفه غرب-1

 فلسفه اسالمی-2

 کالم جدید-3

 کالم اسالمی-4

 آشنایی باادیان-5

 زبان عربی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (101)واحد تهران مرکزی   کالم

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (150)واحد نجف آباد 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

20424

 ادبيات فارسی-1

 کالم اسالمی-2

 فلسفه اسالمی-3

 عرفان اسالمی-4

 زبان عربی-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (106)واحد اهواز (س)  عرفان اسالمی و اندیشه امام خمينی 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (262)واحد خمين 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

 (150)واحد نجف آباد 

(ره)واحد یادگار امام خمينی 

 (139)شهرری 

3 

3 

3 

4 

3 

2 

20425

 تفسير وعلوم قرآن-1

 حدیث-2

 زبان عربی-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 (101)واحد تهران مرکزی   علوم قرآن و حدیث

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

4 

3 

4 

2 

20429

 فقه-1

 اصول-2

 زبان عربی-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 (101)واحد تهران مرکزی   فقه شافعی

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

(ره)واحد یادگار امام خمينی 

 (139)شهرری 

4 

3 

4 

2 

20443

25



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 اصول فقه-1

 فقه-2

 زبان عربی-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

  فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمينی 

(ره)

 (106)واحد اهواز 

 (102)واحد تبریز 

 (262)واحد خمين 

 (154)واحد قم 

 (111)واحد مشهد 

 (150)واحد نجف آباد 

(ره)واحد یادگار امام خمينی 

 (139)شهرری 

3 

4 

4 

2 

20456

اصول- الف  )مباحث اختصاصی علوم ارتباطات شامل -1

ارتباطات و رشد اجتماعی ، ج- ومفاهيم ارتباطات جمعی ، ب 

مدیریت- ارتباطات سازمانی ، ه- ارتباط و توسعه ، د - 

 (سازمانهای ارتباطی 

اصول مفاهيم- الف )مباحث عمومی علوم ارتباطات شامل -2

سير تکوینی در- نظریه های ارتباطات ، ج - ارتباطات ، ب

 (دانش ارتباطات 

اقتصادی-اجتماعی)نگارش مقاله تخصصی ازمسائل-3

 روز(وسياسی

 آماروروش تحقيق-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (119)واحد اردبيل   علوم ارتباطات

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (284)واحد تهران شرق 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

3 

 

 

 

3 

 

 

2 

2 

3 

20516

 بينش جامعه شناسی-1

 روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی-2

 1حوزه های تخصصی جامعه شناسی-3

 2حوزه های تخصصی جامعه شناسی-4

 جامعه شناسی ایران-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

  جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی 

اقتصادی و توسعه

 (156)واحد بابل 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (183)واحد دهاقان 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20534

 بينش جامعه شناسی-1

 روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی-2

 1حوزه های تخصصی جامعه شناسی-3

 2حوزه های تخصصی جامعه شناسی-4

 جامعه شناسی ایران-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

  جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی 

فرهنگی

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (183)واحد دهاقان 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20535

 بينش جامعه شناسی-1

 روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی-2

 1حوزه های تخصصی جامعه شناسی-3

 2حوزه های تخصصی جامعه شناسی-4

 جامعه شناسی ایران-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

  جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی 

گروه های اجتماعی

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (183)واحد دهاقان 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20536

 بينش جامعه شناسی-1

 روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی-2

 1حوزه های تخصصی جامعه شناسی-3

 2حوزه های تخصصی جامعه شناسی-4

 جامعه شناسی ایران-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

  جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی 

سياسی

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (193)واحد جهرم 

 (183)واحد دهاقان 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (189)واحد گرمسار 

 (185)واحد نراق 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20537

26



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 بينش جامعه شناسی-1

 روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی-2

 1حوزه های تخصصی جامعه شناسی-3

 2حوزه های تخصصی جامعه شناسی-4

 جامعه شناسی ایران-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

  جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی 

مسائل اجتماعی ایران

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (183)واحد دهاقان 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20538

 بينش جامعه شناسی-1

 روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی-2

 نظریه های جامعه شناسی ورزش-3

 اصول مبانی و حوزه های مرتبط با جامعه شناسی ورزش-4

 جامعه شناسی ایران-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (101)واحد تهران مرکزی   جامعه شناسی ورزش

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20541

اصول- الف  )مباحث اختصاصی علوم ارتباطات شامل -1

ارتباطات و رشد اجتماعی ، ج- ومفاهيم ارتباطات جمعی ، ب 

مدیریت- ارتباطات سازمانی ، ه- ارتباط و توسعه ، د - 

 (سازمانهای ارتباطی 

اصول مفاهيم- الف )مباحث عمومی علوم ارتباطات شامل -2

سير تکوینی در- نظریه های ارتباطات ، ج - ارتباطات ، ب

 (دانش ارتباطات 

اقتصادی-اجتماعی)نگارش مقاله تخصصی ازمسائل-3

 روز(وسياسی

 آماروروش تحقيق-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 3 (101)واحد تهران مرکزی   فرهنگ و ارتباطات

 

 

 

3 

 

 

2 

2 

3 

20543

 روانشناسی تربيتی-1

 تعليم وتربيت اسالمی-2

 آماروروشهای تحقيق-3

 اصول وفلسفه تعليم وتربيت-4

 برنامه ریزی درسی-5

 زبان تخصصی عربی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (121)واحد اراك   برنامه ریزی  درسی

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (186)واحد آزادشهر 

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (113)واحد رودهن 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (243)واحد المرد 

 (125)واحد مرند 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20603

 روانشناسی تربيتی-1

 تعليم وتربيت اسالمی-2

 آماروروشهای تحقيق-3

 اصول وفلسفه تعليم وتربيت-4

 برنامه ریزی درسی-5

 زبان تخصصی عربی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (121)واحد اراك   فلسفه تعليم و تربيت

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20628

27



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 یادگيری-1

 روانشناسی رشد-2

 اندازه گيری وارزشيابی-3

 آمار و روش تحقيق درعلوم تربيتی-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 روانشناسی تربيتی-6

 (119)واحد اردبيل   روانشناسی  تربيتی

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (106)واحد اهواز 

 (156)واحد بابل 

 (182)واحد بجنورد 

 (114)واحد بندرعباس 

 (102)واحد تبریز 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (262)واحد خمين 

 (113)واحد رودهن 

 (109)واحد زاهدان 

 (138)واحد زنجان 

 (208)واحد ساری 

 (181)واحد ساوه 

 (128)واحد سمنان 

 (110)واحد سنندج 

 (133)واحد شهرکرد 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

 (108)واحد کرمان 

 (189)واحد گرمسار 

 (198)واحد مرودشت 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20702

 روانشناسی رشد-1

 روانشناسی شخصيت ومرضی-2

 کودکان استثنائی-3

 روانشناسی فيزیولوژیك وانگيزش وهيجان-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 آماروروش تحقيق-6

 علم النفس-7

 (119)واحد اردبيل   روانشناسی عمومی

 (103)واحد اروميه 

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (106)واحد اهواز 

 (254)واحد ایالم 

 (182)واحد بجنورد 

 (112)واحد بروجرد 

 (114)واحد بندرعباس 

 (146)واحد بوشهر 

 (102)واحد تبریز 

 (159)واحد تنکابن 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (262)واحد خمين 

 (117)واحد رشت 

 (109)واحد زاهدان 

 (211)واحد زرند 

 (208)واحد ساری 

 (181)واحد ساوه 

 (128)واحد سمنان 

 (110)واحد سنندج 

 (104)واحد شاهرود 

 (133)واحد شهرکرد 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

 (115)واحد کرج 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (173)واحد گرگان 

 (198)واحد مرودشت 

 (130)واحد نيشابور 

 (120)واحد یاسوج 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20705

28



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 روانشناسی بالينی ونظریه های روان درمانی-1

 رشدواختالالت رشدی-2

 وبهداشت روانی(نظریه وکاربرد)روانشناسی سالمت-3

 نوروپسيکولوژی-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 آماروروش تحقيق-6

 (115)واحد کرج   روانشناسی سالمت

 (173)واحد گرگان 

 (619)مرکزبين المللی کيش 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

20709

 روانشناسی بالينی-1

 روانشناسی رشد و تحول-2

 روانشناسی کودکان استثنائی-3

 روشهای ارزیابی وتشخيص و کاربرد آزمونهای شناختی-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 آماروروش تحقيق-6

 اصول مشاوره ژنتيك-7

 (106)واحد اهواز   روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

20712

 متون فقهی-1

 حقوق مدنی-2

 حقوق تجارت-3

 آئين دادرسی مدنی-4

 انگليسی یافرانسه-زبان تخصصی -5

 (121)واحد اراك   حقوق  خصوصی

 (119)واحد اردبيل 

 (103)واحد اروميه 

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (503)واحد الکترونيکی 

 (222)واحد امارات متحده عربی 

 (260)آملی ... واحد آیت ا

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (148)واحد خرم آباد 

 (142)واحد دامغان 

 (117)واحد رشت 

 (138)واحد زنجان 

 (208)واحد ساری 

 (181)واحد ساوه 

 (128)واحد سمنان 

 (110)واحد سنندج 

 (252)واحد شهرقدس 

 (163)واحد شيراز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

 (115)واحد کرج 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (173)واحد گرگان 

 (155)واحد الرستان 

 (147)واحد مراغه 

 (150)واحد نجف آباد 

 (130)واحد نيشابور 

 (120)واحد یاسوج 

 (105)واحد یزد 

1 

1 

1 

1 

1 

20807

29



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 حقوق اساسی-1

 حقوق اداری-2

 تعهدات مدنی-حقوق مدنی -3

 متون حقوقی  انگليسی یافرانسه-4

 (222)واحد امارات متحده عربی   حقوق  عمومی

 (114)واحد بندرعباس 

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (194)واحد رفسنجان 

 (109)واحد زاهدان 

 (208)واحد ساری 

 (128)واحد سمنان 

 (110)واحد سنندج 

 (203)واحد سيرجان 

 (163)واحد شيراز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (179)واحد ميبد 

 (150)واحد نجف آباد 

2 

1 

1 

2 

20808

 نظریه های روابط بين الملل-1

 حقوق سازمانهای بين المللی-2

 تاریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایران-3

 اقتصادسياسی بين الملل-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان  روابط بين  الملل

 (106)واحد اهواز 

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (194)واحد رفسنجان 

 (138)واحد زنجان 

 (104)واحد شاهرود 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

 (171)واحد همدان 

1 

1 

1 

1 

2 

20810

 حقوق بين الملل عمومی-1

 حقوق بين الملل خصوصی-2

 سازمانهای بين المللی-3

 انگليسی یافرانسه-زبان تخصصی -4

 (222)واحد امارات متحده عربی   حقوق بين الملل عمومی

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (142)واحد دامغان 

 (138)واحد زنجان 

 (208)واحد ساری 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (597)مرکز آموزش بين المللی قشم 

 (150)واحد نجف آباد 

 (171)واحد همدان 

2 

1 

2 

2 

20815

30



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 جرم شناسی-1

 حقوق جزای عمومی-2

 حقوق جزای اختصاصی-3

 متون فقه-4

 آئين دادرسی کيفری-5

 انگليسی یافرانسه-متون حقوقی -6

 (119)واحد اردبيل   حقوق کيفری و جرم شناسی

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (503)واحد الکترونيکی 

 (222)واحد امارات متحده عربی 

 (260)آملی ... واحد آیت ا

 (114)واحد بندرعباس 

 (146)واحد بوشهر 

 (131)واحد بيرجند 

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (262)واحد خمين 

 (194)واحد رفسنجان 

 (208)واحد ساری 

 (181)واحد ساوه 

 (128)واحد سمنان 

 (110)واحد سنندج 

 (252)واحد شهرقدس 

 (133)واحد شهرکرد 

 (163)واحد شيراز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (217)واحد قشم 

 (154)واحد قم 

 (115)واحد کرج 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (173)واحد گرگان 

 (202)واحد الهيجان 

 (147)واحد مراغه 

 (111)واحد مشهد 

 (150)واحد نجف آباد 

 (185)واحد نراق 

 (120)واحد یاسوج 

 (105)واحد یزد 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

20818

 تئوریهای روابط بين الملل وسياست خارجی-1

 جامعه شناسی سياسی-2

 اندیشه های سياسی-3

تحوالت سياسی واجتماعی وروابط خارجی)مسائل ایران-4

 (ایران

 مسائل سياسی اقتصادی جهان سوم-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (102)واحد تبریز جامعه شناسی سياسی-   علوم سياسی 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (197)واحد شهرضا 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

20830

 تئوریهای روابط بين الملل وسياست خارجی-1

 جامعه شناسی سياسی-2

 اندیشه های سياسی-3

تحوالت سياسی واجتماعی وروابط خارجی)مسائل ایران-4

 (ایران

 مسائل سياسی اقتصادی جهان سوم-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (102)واحد تبریز اندیشه های سياسی-   علوم سياسی 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (158)واحد چالوس 

 (197)واحد شهرضا 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

20831

31



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 تئوریهای روابط بين الملل وسياست خارجی-1

 جامعه شناسی سياسی-2

 اندیشه های سياسی-3

تحوالت سياسی واجتماعی وروابط خارجی)مسائل ایران-4

 (ایران

 مسائل سياسی اقتصادی جهان سوم-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (106)واحد اهواز مسائل ایران-   علوم سياسی 

 (221)واحد بافت 

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (109)واحد زاهدان 

 (138)واحد زنجان 

 (128)واحد سمنان 

 (104)واحد شاهرود 

 (197)واحد شهرضا 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

 (115)واحد کرج 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (243)واحد المرد 

 (130)واحد نيشابور 

 (171)واحد همدان 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

20832

 تئوریهای روابط بين الملل وسياست خارجی-1

 جامعه شناسی سياسی-2

 اندیشه های سياسی-3

تحوالت سياسی واجتماعی وروابط خارجی)مسائل ایران-4

 (ایران

 مسائل سياسی اقتصادی جهان سوم-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهانسياستگذاری عمومی-   علوم سياسی 

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (138)واحد زنجان 

 (197)واحد شهرضا 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

20833

 اقتصادایران-1

 اقتصادکالن-2

 ریاضی-3

 اقتصادخرد-4

 آمارواقتصادسنجی-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (207)واحد ابهر   علوم  اقتصادی

 (121)واحد اراك 

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (245)واحد اليگودرز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (163)واحد شيراز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (135)واحد فيروزکوه 

 (214)واحد قزوین 

 (108)واحد کرمان 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

20914

 فلسفه غرب-1

 فلسفه اسالمی-2

 زبان تخصصی انگليسی-3

 زبان تخصصی عربی-4

 (157)واحد تهران شمال   فلسفه

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

4 

3 

2 

1 

21002

 ریاضيات عمومی وفيزیك پایه-1

 فلسفه علم-2

 تاریخ علم-3

 منطق جدید-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (101)واحد تهران مرکزی   فلسفه علم

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

3 

2 

2 

2 

21003

32



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 فلسفه غرب-1

 فلسفه اسالمی-2

 منطق-3

 کالم جدیدوقدیم-4

 زبان عربی-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (101)واحد تهران مرکزی   فلسفه تطبيقی

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

4 

4 

3 

2 

2 

3 

21004

 تاریخ هنر-1

 باستان شناسی ایران قبل ازاسالم-2

 باستان شناسی عمومی-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 (207)واحد ابهر   باستان  شناسی

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

1 

1 

1 

21102

 تاریخ ایران پيش ازاسالم-1

 تاریخ ایران بعدازاسالم-2

 ازانقالب کبيرفرانسه تاامروز-تاریخ عمومی -3

 زبان عربی تخصصی-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (101)واحد تهران مرکزی   تاریخ

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

(ره)واحد یادگار امام خمينی 

 (139)شهرری 

1 

1 

1 

1 

1 

21103

 (انگليسی یافرانسه یاآلمانی )زبان خارجه اول-1

 (انگليسی یافرانسه یاآلمانی یا عربی )زبان خارجه دوم-2

منقول در کتاب)آبان  یشت و مهریشت ، :زبان اوستایی -3

 (رایخلت

 تا39کتاب اکتا ایرانيکا جلد نهم از صفحه : متون مانوی -4

 ترجمه به فارسی و سواالت مربوط به صرف و نحو و131صفحه 

 ریشه شناسی

-2ارداویرافنامه مطابق چاپ مزداپور، - 1:متون پهلوی -5

کتيبه های نقل شده در کتاب راهنمای: کتبيه های پهلوی 

 127 تا 122پهلوی نيبرگ از صفحه 

-زردشتی )ادیان- الف: تاریخ وفرهنگ ایران باستان -6

ادبيات باستانی و ميانه ایران ،- ، ب (مزدکی- زروانی - مانوی

 تاریخ سياسی و اجتماعی ایران پيش از اسالم- ج

 (101)واحد تهران مرکزی   فرهنگ و زبانهای باستانی ایران

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

21109

(دو زبان متفاوت انتخاب شود)زبان تخصصی انتخابی اول و دوم در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی ایران نباید هم نام باشد : توضیح 

 تاریخ ایران پيش ازاسالم-1

 تاریخ ایران بعدازاسالم-2

 ازانقالب کبيرفرانسه تاامروز-تاریخ عمومی -3

 زبان عربی تخصصی-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (195)واحد شبستر تاریخ ایران بعد از اسالم-   تاریخ 

 (150)واحد نجف آباد 

1 

1 

1 

1 

1 

21115

 تاریخ ایران پيش ازاسالم-1

 تاریخ ایران بعدازاسالم-2

 ازانقالب کبيرفرانسه تاامروز-تاریخ عمومی -3

 زبان عربی تخصصی-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (104)واحد شاهرود تاریخ اسالم-  تاریخ 

 (200)واحد محالت 

 (150)واحد نجف آباد 

(ره)واحد یادگار امام خمينی 

 (139)شهرری 

1 

1 

1 

1 

1 

21119

 تاریخ ایران پيش ازاسالم-1

 تاریخ ایران بعدازاسالم-2

 ازانقالب کبيرفرانسه تاامروز-تاریخ عمومی -3

 زبان عربی تخصصی-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 1 (150)واحد نجف آباد تاریخ ایران قبل از اسالم-   تاریخ 

1 

1 

1 

1 

21125

33



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 نظریه های کارآفرینی-1

 تشخيص فرصت های کارآفرینی-2

 تحليل محيط کسب و کار-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 روش تحقيق در کارآفرینی-5

 آمار-6

 (184)واحد علی آبادکتول بخش عمومی-   کارآفرینی 

 (214)واحد قزوین 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

21178

 نظریه های کارآفرینی-1

 تشخيص فرصت های کارآفرینی-2

 تحليل محيط کسب و کار-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 روش تحقيق در کارآفرینی-5

 آمار-6

 (184)واحد علی آبادکتول سازمانی-   کارآفرینی 

 (214)واحد قزوین 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

21179

 نظریه های کارآفرینی-1

 تشخيص فرصت های کارآفرینی-2

 تحليل محيط کسب و کار-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 روش تحقيق در کارآفرینی-5

 آمار-6

 (101)واحد تهران مرکزی بين الملل-   کارآفرینی 

 (184)واحد علی آبادکتول 

 (214)واحد قزوین 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

21190

 نظریه های کارآفرینی-1

 تشخيص فرصت های کارآفرینی-2

 تحليل محيط کسب و کار-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 روش تحقيق در کارآفرینی-5

 آمار-6

 (184)واحد علی آبادکتول کسب و کار-   کارآفرینی 

 (214)واحد قزوین 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

21191

 نظریه های کارآفرینی-1

 تشخيص فرصت های کارآفرینی-2

 تحليل محيط کسب و کار-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 روش تحقيق در کارآفرینی-5

 آمار-6

 (184)واحد علی آبادکتول فناوری-   کارآفرینی 

 (214)واحد قزوین 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

21193

 نظریه های کارآفرینی-1

 تشخيص فرصت های کارآفرینی-2

 تحليل محيط کسب و کار-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 روش تحقيق در کارآفرینی-5

 آمار-6

 (184)واحد علی آبادکتول توسعه-   کارآفرینی 

 (214)واحد قزوین 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

21194

 نظریه های کارآفرینی-1

 تشخيص فرصت های کارآفرینی-2

 تحليل محيط کسب و کار-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 روش تحقيق در کارآفرینی-5

 آمار-6

 (184)واحد علی آبادکتول آموزش عالی-   کارآفرینی 

 (214)واحد قزوین 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

21195

34



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 تئوریهای سازمان ومدیریت-1

 رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی-2

 آماروروش تحقيق-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 (119)واحد اردبيل   مدیریت  دولتی

 (222)واحد امارات متحده عربی 

 (182)واحد بجنورد 

 (112)واحد بروجرد 

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (183)واحد دهاقان 

 (194)واحد رفسنجان 

 (113)واحد رودهن 

 (109)واحد زاهدان 

 (138)واحد زنجان 

 (181)واحد ساوه 

 (128)واحد سمنان 

 (110)واحد سنندج 

 (204)واحد شوشتر 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (135)واحد فيروزکوه 

 (171)واحد همدان 

 (120)واحد یاسوج 

 (105)واحد یزد 

4 

3 

4 

4 

21210

 تئوریهای سازمان ومدیریت-1

 رفتارسازمانی-2

 مدیریت توليدوعمليات-3

 اقتصاد-4

 آماروروش تحقيق-5

 تئوری تصميم گيری وتحقيق درعمليات-6

 مدیریت استراتژیك صنعتی-7

 زبان تخصصی انگليسی-8

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان  مدیریت  صنعتی

 (222)واحد امارات متحده عربی 

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (113)واحد رودهن 

 (138)واحد زنجان 

 (181)واحد ساوه 

 (110)واحد سنندج 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (135)واحد فيروزکوه 

 (214)واحد قزوین 

 (154)واحد قم 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (178)واحد مسجدسليمان 

 (150)واحد نجف آباد 

 (105)واحد یزد 

2 

1 

2 

1 

3 

3 

1 

3 

21211

35



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 نظریه های سازمان ومدیریت آموزشی-1

 فلسفه مدیریت آموزشی-2

 روشهاوفنون تدریس-3

 آماروروش تحقيق وسنجش وارزشيابی-4

 رفتارسازمانی درمؤسسات آموزشی-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (119)واحد اردبيل   مدیریت  آموزشی

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (222)واحد امارات متحده عربی 

 (106)واحد اهواز 

 (156)واحد بابل 

 (114)واحد بندرعباس 

 (102)واحد تبریز 

 (159)واحد تنکابن 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (228)واحد تهران غرب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (148)واحد خرم آباد 

 (250)واحد دماوند 

 (113)واحد رودهن 

 (138)واحد زنجان 

 (208)واحد ساری 

 (110)واحد سنندج 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

 (115)واحد کرج 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (173)واحد گرگان 

 (189)واحد گرمسار 

 (130)واحد نيشابور 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

21212

 زبان تخصصی انگليسی-1

 مدیریت محيط زیست-2

 شناخت و ارزیابی محيط زیست-3

 ریاضيات آماری و روش تحقيق-4

 آلودگی های محيط زیست-5

مدیریت محيط-   مدیریت  محيط زیست 

 زیست

 (157)واحد تهران شمال 

 (113)واحد رودهن 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

3 

3 

3 

2 

2 

21214

 تئوریهای سازمان ومدیریت-1

 رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی-2

 آماروروش تحقيق-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 (222)واحد امارات متحده عربی مدیریت منابع انسانی-   مدیریت دولتی 

 (144)واحد بناب 

 (107)واحد قائم شهر 

 (214)واحد قزوین 

 (108)واحد کرمان 

4 

4 

4 

4 

21216

 نظریه های پيشرفته سازمان ومدیریت درآموزش عالی-1

 آماروروش تحقيق-2

 تحليل رفتارسازمانی وروابط انسانی درآموزش عالی-3

 فلسفه مدیریت آموزش عالی-4

 برنامه ریزی درآموزش عالی-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (141)واحد تهران جنوب   مدیریت آموزش عالی

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (208)واحد ساری 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

21221

 رفتارسازمانی-1

 نظریه هاومفاهيم مدیریت-2

 نظریه های ارتباطات و روزنامه نگاری-3

 اصول و مفاهيم ارتباطات اجتماعی و جمعی-4

 اقتصاد عمومی-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهانمدیریت رسانه ای-   مدیریت 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (128)واحد سمنان 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (150)واحد نجف آباد 

 (105)واحد یزد 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

21222

36



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 تئوریهای سازمان،مدیریت ورفتار-1

 پيش بينی تکنولوژی-2

 مدیریت نوآوری-3

 اقتصاد-4

 آماروروش تحقيق-5

 تئوری تصميم گيری وتحقيق درعمليات-6

 انتقال تکنولوژی-7

 زبان تخصصی انگليسی-8

 (222)واحد امارات متحده عربی   مدیریت تکنولوژی

 (141)واحد تهران جنوب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (113)واحد رودهن 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

21223

 تئوریهای سازمان و مدیریت-1

 روش تحقيق و آمار-2

 روشهای کمی در مدیریت-3

 فناوری اطالعات-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 هوش مصنوعی-6

 تجزیه و تحليل سيستم ها-7

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان  مدیریت فن آوری اطالعات

 (503)واحد الکترونيکی 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (154)واحد قم 

 (171)واحد همدان 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

21224

 زبان تخصصی انگليسی-1

 آمار و روش های تحليل سيستم ها-2

 اقتصاد خرد-3

 اقتصاد کالن-4

 اقتصاد محيط زیست-5

 ارزشگذاری منابع طبيعی و زیست محيطی-6

اقتصاد محيط -  مدیریت محيط  زیست

زیست

 2 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

2 

2 

3 

2 

21225

 زبان تخصصی انگليسی-1

 مدیریت و برنامه ریزی محيط زیست-2

 حقوق بين الملل محيط زیست-3

 حقوق داخلی محيط زیست-4

 شناخت محيط زیست-5

حقوق محيط -  مدیریت محيط زیست

زیست

 2 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

3 

3 

1 

21226

 تئوریهای سازمان ومدیریت-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 روش تحقيق-3

 فرهنگ وهنرایران وجهان-4

 جامعه شناسی فرهنگی-5

 نظریه های فرهنگی-6

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

 (222)واحد امارات متحده عربی 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

3 

4 

4 

3 

3 

4 

21242

37



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 تئوریهای سازمان ومدیریت-1

 رفتار مصرف کننده-2

 مدیریت بازاریابی-3

 بازاریابی صنعتی-4

 آمار و روش تحقيق-5

 بازاریابی بين المللی-6

 مدیریت استراتژیك-7

 تحقيقات بازاریابی-8

 زبان تخصصی انگليسی-9

 (207)واحد ابهر مدیریت بازاریابی-  مدیریت بازرگانی

 (222)واحد امارات متحده عربی 

 (106)واحد اهواز 

 (156)واحد بابل 

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (117)واحد رشت 

 (113)واحد رودهن 

 (208)واحد ساری 

 (181)واحد ساوه 

 (128)واحد سمنان 

 (110)واحد سنندج 

 (104)واحد شاهرود 

 (252)واحد شهرقدس 

 (256)واحد عجب شير 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (184)واحد علی آبادکتول 

 (214)واحد قزوین 

 (154)واحد قم 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (597)مرکز آموزش بين المللی قشم 

 (619)مرکزبين المللی کيش 

 (171)واحد همدان 

 (120)واحد یاسوج 

 (105)واحد یزد 

2 

4 

4 

3 

2 

3 

2 

4 

3 

21247

 تئوری های سازمان و مدیریت-1

 رفتار سازمانی-2

 زبان تخصصی انگليسی-3

 آمار و روش تحقيق-4

 اقتصاد-5

 3 (214)واحد قزوین مدیریت توليد و عمليات-   مدیریت 

3 

4 

3 

2 

21250

 تئوریهای سازمان ومدیریت-1

 مدیریت مالی وسرمایه گذاری-2

 پژوهش عملياتی-3

 اقتصاد-4

 آمار-5

 روش تحقيق-6

 مدیریت استراتژیك-7

 زبان تخصصی انگليسی-8

 (503)واحد الکترونيکی مدیریت مالی-   مدیریت 

 (222)واحد امارات متحده عربی 

 (254)واحد ایالم 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (117)واحد رشت 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (184)واحد علی آبادکتول 

 (214)واحد قزوین 

 (154)واحد قم 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (619)مرکزبين المللی کيش 

 (178)واحد مسجدسليمان 

2 

4 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

21253

 تئوریهای سازمان ومدیریت-1

 رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی-2

 آماروروش تحقيق-3

 تصميم گيری وخط مشی گذاری-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

تصميم گيری و خط -  مدیریت دولتی

مشی گذاری عمومی

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (214)واحد قزوین 

 (108)واحد کرمان 

4 

3 

4 

4 

4 

21287

38



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 تئوریهای سازمان ومدیریت دولتی-1

 رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی-2

 آماروروش تحقيق-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 (158)واحد چالوس رفتارسازمانی-  مدیریت دولتی

 (214)واحد قزوین 

 (108)واحد کرمان 

4 

4 

4 

4 

21288

 تئوریهای سازمان ومدیریت-1

 رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی-2

 آماروروش تحقيق-3

 مدیریت تطبيقی وتوسعه-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

مدیریت تطبيقی و -  مدیریت دولتی

توسعه

 4 (108)واحد کرمان 

3 

4 

4 

4 

21289

 آماروروش تحقيق-1

 تئوریهای حسابداری-2

 حسابرسی-3

 مدیریت مالی-4

 حسابداری مدیریت-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (103)واحد اروميه   حسابداری

 (503)واحد الکترونيکی 

 (106)واحد اهواز 

 (156)واحد بابل 

 (112)واحد بروجرد 

 (144)واحد بناب 

 (114)واحد بندرعباس 

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (250)واحد دماوند 

 (117)واحد رشت 

 (109)واحد زاهدان 

 (208)واحد ساری 

 (128)واحد سمنان 

 (110)واحد سنندج 

 (203)واحد سيرجان 

 (104)واحد شاهرود 

 (133)واحد شهرکرد 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (184)واحد علی آبادکتول 

 (107)واحد قائم شهر 

 (214)واحد قزوین 

 (154)واحد قم 

 (116)واحد کاشان 

 (115)واحد کرج 

 (108)واحد کرمان 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (173)واحد گرگان 

 (190)واحد مبارکه 

 (619)مرکزبين المللی کيش 

 (130)واحد نيشابور 

 (120)واحد یاسوج 

 (105)واحد یزد 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

21301

39



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 تئوریهای سازمان و مدیریت-1

 اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی-2

 مدیریت اماکن و تجهيزات رویدادهای ورزشی-3

 مدیریت بازاریابی ورزشی-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 آمار و اندازه گيری و ارزشيابی مدیریت ورزشی-6

مدیریت -  تربيت بدنی و علوم ورزشی

ورزشی

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (260)آملی ... واحد آیت ا

 (112)واحد بروجرد 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (208)واحد ساری 

 (110)واحد سنندج 

 (104)واحد شاهرود 

 (204)واحد شوشتر 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (115)واحد کرج 

 (108)واحد کرمان 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (111)واحد مشهد 

 (171)واحد همدان 

 (120)واحد یاسوج 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

21410

 آماروروشهای تحقيق-1

 فيزیولوژی ورزشی-2

 بيو شيمی و متابوليسم-3

 آناتومی و فيزیولوژی انسان-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (260)آملی ... واحد آیت ا  فيزیولوژی ورزشی

 (182)واحد بجنورد 

 (112)واحد بروجرد 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (142)واحد دامغان 

 (117)واحد رشت 

 (208)واحد ساری 

 (110)واحد سنندج 

 (204)واحد شوشتر 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (155)واحد الرستان 

 (130)واحد نيشابور 

2 

3 

2 

2 

3 

21423

 آماروروشهای تحقيق-1

 کنترل حرکتی-2

 (رشدحرکتی-رشدجسمی )مبانی رشدوتکامل -3

 یادگيری حرکتی-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (101)واحد تهران مرکزی   رفتار حرکتی

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

1 

1 

1 

1 

21424

 آماروروشهای تحقيق-1

 فيزیولوژی ورزشی-2

 بيو شيمی و متابوليسم-3

 آناتومی و فيزیولوژی انسان-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

فيزیولوژی ورزشی-   فيزیولوژی ورزشی 

 قلب و عروق و تنفس

 2 (101)واحد تهران مرکزی 

3 

2 

2 

3 

21450

 آماروروشهای تحقيق-1

 فيزیولوژی ورزشی-2

 بيو شيمی و متابوليسم-3

 آناتومی و فيزیولوژی انسان-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

بيوشيمی و -   فيزیولوژی ورزشی 

متابوليسم ورزشی

 2 (101)واحد تهران مرکزی 

3 

2 

2 

3 

21451

40



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 (مبانی و ایران )جغرافيای شهری -1

 مکتب ها  و نظریه های جغرافيای شهری-2

 برنامه ریزی شهری و منطقه ای-3

 جغرافيای جمعيت-4

 متون تخصصی انگليسی-5

 (119)واحد اردبيل   جغرافياوبرنامه  ریزی شهری

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (109)واحد زاهدان 

 (128)واحد سمنان 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (155)واحد الرستان 

 (125)واحد مرند 

 (111)واحد مشهد 

 (196)واحد مالیر 

 (150)واحد نجف آباد 

 (239)واحد نور 

 (120)واحد یاسوج 

3 

1 

3 

1 

1 

21501

 ژئوپولتيك-1

 مکتب های جغرافيائی-2

 نظریه های جغرافيای سياسی-3

 جغرافيای سياسی ایران-4

 متون تخصصی انگليسی-5

 (101)واحد تهران مرکزی   جغرافيای  سياسی

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (189)واحد گرمسار 

 (150)واحد نجف آباد 

2 

1 

3 

3 

1 

21506

 مکتب ها ونظریه های جغرافيای روستایی-1

 برنامه ریزی روستائی وعشایری-2

 توسعه روستائی-3

 جغرافيای جمعيت-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (101)واحد تهران مرکزی   جغرافيا و برنامه ریزی روستایی

 (117)واحد رشت 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (111)واحد مشهد 

(ره)واحد یادگار امام خمينی 

 (139)شهرری 

1 

3 

1 

1 

1 

21518

 اقليم شناسی عمومی وایران-1

 ژئومورفولوژی عمومی وایران-2

 هيدرولوژی-3

 متون تخصصی انگليسی-4

 (106)واحد اهواز (اقليم شناسی)  آب و هوا شناسی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (125)واحد مرند 

 (239)واحد نور 

3 

3 

2 

1 

21541

 اقليم شناسی عمومی وایران-1

 ژئومورفولوژی عمومی وایران-2

 هيدرولوژی-3

 متون تخصصی انگليسی-4

گرایش (اقليم شناسی)  آب و هواشناسی 

 تغييرات آب و هوایی

 3 (150)واحد نجف آباد 

3 

2 

1 

21554

 اقليم شناسی عمومی وایران-1

 ژئومورفولوژی عمومی وایران-2

 هيدرولوژی-3

 متون تخصصی انگليسی-4

گرایش  (اقليم شناسی)  آب و هواشناسی 

آب و هواشناسی کشاورزی

 3 (150)واحد نجف آباد 

3 

2 

1 

21555

 اقليم شناسی عمومی وایران-1

 ژئومورفولوژی عمومی وایران-2

 هيدرولوژی-3

 متون تخصصی انگليسی-4

گرایش  (اقليم شناسی)  آب و هواشناسی 

آب و هواشناسی ماهواره ای

 3 (150)واحد نجف آباد 

3 

2 

1 

21556

 اقليم شناسی عمومی وایران-1

 ژئومورفولوژی عمومی وایران-2

 هيدرولوژی-3

 متون تخصصی انگليسی-4

گرایش  (اقليم شناسی)  آب و هواشناسی 

آب و هواشناسی شهری

 3 (150)واحد نجف آباد 

3 

2 

1 

21557

41



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 اقليم شناسی عمومی وایران-1

 ژئومورفولوژی عمومی وایران-2

 هيدرولوژی-3

 متون تخصصی انگليسی-4

گرایش  (اقليم شناسی)  آب و هواشناسی 

آب و هواشناسی دیرینه

 3 (150)واحد نجف آباد 

3 

2 

1 

21558

 اقليم شناسی عمومی وایران-1

 ژئومورفولوژی عمومی وایران-2

 هيدرولوژی-3

 متون تخصصی انگليسی-4

گرایش  (اقليم شناسی)  آب و هواشناسی 

مخاطرات آب و هوایی

 3 (150)واحد نجف آباد 

3 

2 

1 

21559

 اقليم شناسی عمومی وایران-1

 ژئومورفولوژی عمومی وایران-2

 هيدرولوژی-3

 متون تخصصی انگليسی-4

گرایش  (اقليم شناسی)  آب و هواشناسی 

آب و هواشناسی سينوپتيك

 3 (150)واحد نجف آباد 

3 

2 

1 

21560

 آماروروشهای تحقيق درمشاوره-1

 نظریه های مشاوره وروان درمانی-2

 نظریه هاوروشهای مشاوره شغلی وتحصيلی-3

 نظریه هاوروشهای مشاوره خانواده-4

 نظریه هاوروشهای مشاوره گروهی-5

 متون تخصصی مشاوره به زبان انگليسی-6

 (207)واحد ابهر   مشاوره

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (106)واحد اهواز 

 (182)واحد بجنورد 

 (112)واحد بروجرد 

 (262)واحد خمين 

 (113)واحد رودهن 

 (110)واحد سنندج 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (154)واحد قم 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (111)واحد مشهد 

 (105)واحد یزد 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

21602

 روش تحقيق در کتابداری و اطالع رسانی-1

 مبانی و فلسفه کتابداری و اطالع رسانی-2

 ذخيره و بازیابی اطالعات-3

 فناوری اطالعات و نظام های اطالعاتی-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (156)واحد بابل   علم اطالعات و دانش شناسی

 (157)واحد تهران شمال 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (171)واحد همدان 

3 

3 

3 

2 

3 

21717

گروه  علوم پایه                     

 جبر-1

 آناليز حقيقی-2

 هندسه منيفلد-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 (141)واحد تهران جنوب جبر-   ریاضی 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (195)واحد شبستر 

 (133)واحد شهرکرد 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (115)واحد کرج 

 (108)واحد کرمان 

 (111)واحد مشهد 

6 

3 

2 

1 

30112

42



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 جبر-1

 آناليز حقيقی-2

 هندسه منيفلد-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 (141)واحد تهران جنوب آناليز-   ریاضی 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (124)واحد سراب 

 (195)واحد شبستر 

 (163)واحد شيراز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (107)واحد قائم شهر 

 (115)واحد کرج 

 (108)واحد کرمان 

 (111)واحد مشهد 

2 

6 

2 

1 

30113

 جبر-1

 آناليز حقيقی-2

 گروه وجبر لی-3

 هندسه منيفلد-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 3 (115)واحد کرج   ریاضی ـ هندسه ـ توپولوژی

3 

6 

6 

1 

30114

 تحقيق درعمليات پيشرفته-1

 آناليزعددی پيشرفته-2

 آناليز حقيقی-3

 جبرخطی-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان  ریاضی کاربردی

 (106)واحد اهواز 

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (148)واحد خرم آباد 

 (117)واحد رشت 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (115)واحد کرج 

 (108)واحد کرمان 

 (202)واحد الهيجان 

 (171)واحد همدان 

(ره)واحد یادگار امام خمينی 

 (139)شهرری 

6 

6 

2 

3 

1 

30120

موضوعات تحقیقاتی در ریاضی کاربردی شامل آنالیز عددی ، تحقیق در عملیات و آموزش ریاضی می باشد که آموزش  ریاضی تنها: توضیح 

.در واحد علوم وتحقیقات ارائه می گردد

 مکانيك کوانتومی پيشرفته-1

 الکترودیناميك-2

 1مکانيك آماری پيشرفته-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 1حالت جامدپيشرفته-5

 2حالت جامدپيشرفته-6

 فيزیك ليزر-7

 فيزیك پالسما-8

 مکانيك کوانتومی نسبيتی-9

 نظریه ميدان های کوانتومی-10

 (119)واحد اردبيل فيزیك* 

 (106)واحد اهواز 

 (260)آملی ... واحد آیت ا

 (170)واحد تاکستان 

 (102)واحد تبریز 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (110)واحد سنندج 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (198)واحد مرودشت 

 (166)واحد مهاباد 

 (171)واحد همدان 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

30201

10 تا 5انتخاب یک درس از دروس : دروس انتخابی در رشته فیزیک 

43



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 فيلترهای دیجيتال-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 بازخوانی داده های لرزه ای بازتابی-3

 تئوری انتشارامواج االستيك-4

 2و1زلزله شناسی -5

 EM و IPژئو الکتریك و ژئوالکتریك اکتشافی ، اکتشافات -6

 2و1گرانی سنجی - اکتشافات گرانی سنجی -7

 2و1ژئومغناطيس - اکتشافات مغناطيس سنجی -8

 (101)واحد تهران مرکزی الکترومغناطيس- ژئوفيزیك * 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

30208

8 تا 3انتخاب سه درس از دروس : الکترومغناطیس -دروس انتخابی رشته ژئوفیزیک

 فيلترهای دیجيتال-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 بازخوانی داده های لرزه ای بازتابی-3

 تئوری انتشارامواج االستيك-4

 2و1زلزله شناسی -5

 EM و IPژئو الکتریك و ژئوالکتریك اکتشافی ، اکتشافات -6

 2و1گرانی سنجی - اکتشافات گرانی سنجی -7

 2و1ژئومغناطيس - اکتشافات مغناطيس سنجی -8

 (101)واحد تهران مرکزی لرزه شناسی- ژئوفيزیك * 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

30209

8 تا 3انتخاب سه درس از دروس : لرزه شناسی - دروس انتخابی رشته ژئوفیزیک

 فيلترهای دیجيتال-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 بازخوانی داده های لرزه ای بازتابی-3

 تئوری انتشارامواج االستيك-4

 2و1زلزله شناسی -5

 EM و IPژئو الکتریك و ژئوالکتریك اکتشافی ، اکتشافات -6

 2و1گرانی سنجی - اکتشافات گرانی سنجی -7

 2و1ژئومغناطيس - اکتشافات مغناطيس سنجی -8

 (157)واحد تهران شمال زلزله شناسی- ژئوفيزیك * 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

30211

8 تا 3انتخاب سه درس از دروس : زلزله شناسی - دروس انتخابی رشته ژئوفیزیک

 فيلترهای دیجيتال-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 بازخوانی داده های لرزه ای بازتابی-3

 تئوری انتشارامواج االستيك-4

 2و1زلزله شناسی -5

 EM و IPژئو الکتریك و ژئوالکتریك اکتشافی ، اکتشافات -6

 2و1گرانی سنجی - اکتشافات گرانی سنجی -7

 2و1ژئومغناطيس - اکتشافات مغناطيس سنجی -8

 (101)واحد تهران مرکزی گرانی سنجی-ژئوفيزیك* 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

30213

8 تا 3انتخاب سه درس از دروس : گرانی سنجی - دروس انتخابی رشته ژئوفیزیک

 شيمی آلی پيشرفته-1

 شيمی معدنی پيشرفته-2

 شيمی فيزیك پيشرفته-3

 شيمی تجزیه پيشرفته-4

 شيمی صنعتی و اصول محاسبات-5

 1واکنشگاه ها -6

 کنترل دستگاهی درصنعت شيمی-7

 زبان تخصصی انگليسی-8

 (121)واحد اراك   شيمی گرایش شيمی کاربردی

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (173)واحد گرگان 

 (111)واحد مشهد 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

30318

44



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 شيمی تجزیه پيشرفته-1

 روشهای الکتروشيمی تجزیه ای-2

 روش کروماتوگرافی-3

 روشهای اسپکترومتری تجزیه ای-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (121)واحد اراك   شيمی گرایش شيمی تجزیه

 (187)واحد اميدیه 

 (254)واحد ایالم 

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (197)واحد شهرضا 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (108)واحد کرمان 

 (191)واحد ماهشهر 

 (111)واحد مشهد 

 (143)واحد ورامين 

 (105)واحد یزد 

2 

2 

2 

2 

1 

30319

 طيف سنجی معدنی-1

 شيمی فيزیك معدنی-2

 سينتيك ، ترمودیناميك و مکانيسم واکنش های معدنی-3

 شيمی معدنی پيشرفته-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (121)واحد اراك   شيمی گرایش شيمی معدنی

 (284)واحد تهران شرق 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (129)واحد فيروزآباد 

(ره)واحد یادگار امام خمينی 

 (139)شهرری 

 (105)واحد یزد 

3 

3 

3 

3 

1 

30320

 شيمی فيزیك پيشرفته-1

 کوانتوم شيمی-2

 ترمودیناميك آماری-3

 سينتيك شيميایی پيشرفته-4

 طيف سنجی مولکولی-5

 الکتروشيمی پيشرفته-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (121)واحد اراك   شيمی گرایش شيمی فيزیك

 (187)واحد اميدیه 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (104)واحد شاهرود 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (129)واحد فيروزآباد 

 (107)واحد قائم شهر 

 (111)واحد مشهد 

 (150)واحد نجف آباد 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

30321

45



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 شيمی فيزیك آلی-1

 سنتزموادآلی-2

 شيمی آلی پيشرفته-3

 اسپکتروسکوپی ترکيبات آلی-4

 شيمی هتروسيکلها-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (121)واحد اراك   شيمی گرایش شيمی آلی

 (106)واحد اهواز 

 (102)واحد تبریز 

 (159)واحد تنکابن 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (117)واحد رشت 

 (225)واحد علوم داروئی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (129)واحد فيروزآباد 

 (107)واحد قائم شهر 

 (115)واحد کرج 

 (108)واحد کرمان 

 (173)واحد گرگان 

 (191)واحد ماهشهر 

 (111)واحد مشهد 

 (218)واحد ميانه 

 (105)واحد یزد 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

30322

 کانسارهای رسوبی-1

 کانسارهای آذرین ودگرگونی-2

 اکتشافات ژئوفيزیکی-3

 اکتشافات ژئوشيميایی-4

 زمين شناسی ایران-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (157)واحد تهران شمال زمين  شناسی  اقتصادی-   زمين شناسی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (200)واحد محالت 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

30405

 سنگ های آذرین-1

 سنگ های دگرگونی-2

 پترولوژی-3

 ژئوشيمی-4

 ماگماتيسم و دگرگونی ایران-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (238)واحد اسالمشهر پترولوژی-   زمين  شناسی 

 (157)واحد تهران شمال 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (202)واحد الهيجان 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

30407

 ژئوتکتونيك-1

 زمين شناسی ساختمانی پيشرفته-2

 سایزموتکتونيك-3

 تکتونيك ایران-4

 زمين شناسی ایران-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (157)واحد تهران شمال تکتونيك-   زمين  شناسی 

 (104)واحد شاهرود 

 (163)واحد شيراز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

30408

 دیرینه شناسی-1

 ميکروفاسيس-2

 چينه شناسی ایران-3

 اصول چينه شناسی-4

 پالينولوژی و دیرینه شناسی گياهی-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (157)واحد تهران شمال فسيل شناسی و چينه شناسی-  زمين شناسی

 (163)واحد شيراز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

30416

 رسوب شناسی-1

 محيط رسوبی-2

 سنگ شناسی رسوبی-3

 ژئوشيمی رسوبی-4

 ميکروفاسيس-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

سنگ شناسی رسوبی و -   زمين شناسی 

رسوب شناسی

 (102)واحد تبریز 

 (157)واحد تهران شمال 

 (109)واحد زاهدان 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

30417

46



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 بيوفيزیك سلولی-1

 بيوفيزیك مولکولی-2

 بيوفيزیك نظری-3

 بيوفيزیك پرتوی-4

 زیست شناسی مولکولی پيشرفته-5

 نظری وعملی-روشهای بيوفيزیك -6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 1 (123)واحد علوم و تحقيقات   بيوفيزیك

1 

1 

1 

1 

1 

2 

30512

 فيزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی-1

 فيزیولوژی غشاسلولی-2

 زیست شناسی تکوینی جانوری-3

 جنين شناسی مقایسه ای مهره داران وبی مهرگان-4

 بيوسيستماتيك جانوری-5

 گونه وگونه زائی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (157)واحد تهران شمال فيزیولوژی جانوری-   زیست شناسی 

 (142)واحد دامغان 

 (163)واحد شيراز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (152)واحد کازرون 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

30519

 مهندسی ژنتيك نظریه ها-1

 مهندسی ژنتيك کاربردها-2

 ژنتيك مولکولی-3

 ژنتيك جمعيت تکميلی-4

 ژنتيك ایمنی-5

 ژنتيك انسانی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (157)واحد تهران شمال ژنتيك مولکولی-   زیست شناسی

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (198)واحد مرودشت 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

30525

 آنزیمولوژی-1

 بيوشيمی پروتئين هاواسيدهای نوکلئيك-2

 بيوشيمی ليپيدهاوقندها-3

 کنترل متابوليسم-4

 زیست شناسی مولکولی پيشرفته-5

 نظری وعملی-روشهای بيوشيمی -6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (157)واحد تهران شمال   بيوشيمی

 (142)واحد دامغان 

 (110)واحد سنندج 

 (104)واحد شاهرود 

 (204)واحد شوشتر 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (172)واحد فالورجان 

 (130)واحد نيشابور 

 (171)واحد همدان 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

30528

 بيولوژی دریا-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 اکولوژی دریا-3

 آالینده های دریایی وآبزیان-4

 (157)واحد تهران شمال بوم شناسی دریا-   زیست شناسی دریا

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

3 

3 

2 

30531

 زیست شناسی آبزیان-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 اکولوژی دریا-3

 فيزیولوژی آبزیان-4

 3 (123)واحد علوم و تحقيقات جانوران دریا-   زیست شناسی دریا 

3 

2 

2 

30532

 تاکسونومی جدید-1

 اکولوژی پوشش های گياهی-2

 زیست شناسی تکوینی درگياهان-3

 یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای-4

 متابوليسم گياهی-5

 جذب وانتقال-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (260)آملی ... واحد آیت اسيستماتيك گياهی-   زیست شناسی

 (157)واحد تهران شمال 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

30535

47



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 تاکسونومی جدید-1

 اکولوژی پوشش های گياهی-2

 زیست شناسی تکوینی درگياهان-3

 یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای-4

 متابوليسم گياهی-5

 جذب وانتقال-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (157)واحد تهران شمال سلولی و تکوینی گياهی-   زیست شناسی 

 (181)واحد ساوه 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (189)واحد گرمسار 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

30536

 فيزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی-1

 فيزیولوژی غشاسلولی-2

 زیست شناسی تکوینی جانوری-3

 جنين شناسی مقایسه ای مهره داران وبی مهرگان-4

 بيوسيستماتيك جانوری-5

 گونه وگونه زائی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (260)آملی ... واحد آیت اتکوینی-   علوم جانوری

 (163)واحد شيراز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

30544

 تاکسونومی جدید-1

 اکولوژی پوشش های گياهی-2

 زیست شناسی تکوینی درگياهان-3

 یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای-4

 متابوليسم گياهی-5

 جذب وانتقال-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (238)واحد اسالمشهر فيزیولوژی گياهی-   زیست شناسی

 (159)واحد تنکابن 

 (157)واحد تهران شمال 

 (142)واحد دامغان 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (173)واحد گرگان 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

30545

 زیست شناسی سلولی پيشرفته-1

  و همانند سازیDNAساختار -2

 رونویسی وترجمه-3

 تنظيم بيان ژن-4

 ایمنی شناسی-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (317)واحد اشکذر سلولی و مولکولی-   زیست شناسی 

 (146)واحد بوشهر 

 (157)واحد تهران شمال 

 (117)واحد رشت 

 (203)واحد سيرجان 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (198)واحد مرودشت 

 (171)واحد همدان 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

30546

 اکولوژی ميکروارگانيسم ها-1

 فيزیولوژی ميکروارگانيسم ها-2

 ویروس شناسی پيشرفته-3

 ایمنی شناسی پيشرفته-4

 ژنتيك پروکاریوت ها-5

 ميکروبيولوژی خاك-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (121)واحد اراك ميکروبيولوژی-   زیست شناسی 

 (260)آملی ... واحد آیت ا

 (157)واحد تهران شمال 

 (193)واحد جهرم 

 (133)واحد شهرکرد 

 (163)واحد شيراز 

 (225)واحد علوم داروئی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (172)واحد فالورجان 

 (154)واحد قم 

 (115)واحد کرج 

 (108)واحد کرمان 

 (202)واحد الهيجان 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

30548

 فيزیك دریا-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 دیناميك اقيانوسها-3

 مکانيك سياالت-4

 (157)واحد تهران شمال   فيزیك  دریا

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

3 

3 

3 

2 

30604

48



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 دیناميك جو-1

 فيزیك جو-2

 زبان تخصصی انگليسی-3

 هواشناسی همدیدی-4

 مدلسازی عددی جو و اقيانوس-5

 2 (123)واحد علوم و تحقيقات   هواشناسی

2 

2 

1 

1 

30702

 آناليزریاضی-1

 احتمال پيشرفته-2

 2و1استنباط آماری -3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 (106)واحد اهواز   آمار

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (198)واحد مرودشت 

2 

2 

2 

1 

30801

گروه  فنی مهندسی                    

 مدارهای الکتریکی-1

 ریاضيات مهندسی-2

 زبان تخصصی انگليسی-3

 تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نيمه هادی-4

 طراحی مدارهای مجتمع خطی-5

 (121)واحد اراك الکترونيك-   مهندسی برق

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (182)واحد بجنورد 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (228)واحد تهران غرب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (117)واحد رشت 

 (208)واحد ساری 

 (181)واحد ساوه 

 (128)واحد سمنان 

 (163)واحد شيراز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (191)واحد ماهشهر 

 (111)واحد مشهد 

 (150)واحد نجف آباد 

 (239)واحد نور 

 (105)واحد یزد 

3 

3 

2 

4 

4 

40101

 ریاضيات مهندسی-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 مکانيك سياالت درسيستمهای بيولوژیکی-3

 بيومکانيك عمومی-4

 اجزاء محدود-5

 مکانيك محيط های پيوسته-6

 (141)واحد تهران جنوب بيومکانيك- مهندسی  پزشکی  * 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

40109

6 یا 5انتخاب یک درس از دروس : بیومکانیک -دروس انتخابی رشته مهندسی پزشکی

 مدارهای الکتریکی-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 ریاضيات مهندسی-3

 ابزاردقيق پزشکی-4

 پردازش سيگنالهای دیجيتال-5

 (141)واحد تهران جنوب بيوالکتریك-   مهندسی  پزشکی  

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

3 

2 

3 

4 

4 

40111

 فلزات وکاربردآنهادرپزشکی-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 ریاضيات مهندسی-3

 سراميکها وکاربردآنهادرپزشکی-4

 پليمرها وکاربردآنهادرپزشکی-5

 زیست سازگاری-6

 (141)واحد تهران جنوب بيومواد-  مهندسی پزشکی

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

2 

2 

3 

4 

3 

40118

49



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 مدار-1

 ریاضيات مهندسی-2

 زبان تخصصی انگليسی-3

  و ماشينIIبررسی -4

 دیناميك سيستم و تئوری جامع-5

 (121)واحد اراك   مهندسی برق ـ قدرت

 (119)واحد اردبيل 

 (103)واحد اروميه 

 (146)واحد بوشهر 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (262)واحد خمين 

 (188)واحد خمينی شهر 

 (142)واحد دامغان 

 (165)واحد دزفول 

 (148)واحد خرم آباد 

 (138)واحد زنجان 

 (208)واحد ساری 

 (181)واحد ساوه 

 (128)واحد سمنان 

 (110)واحد سنندج 

 (203)واحد سيرجان 

 (104)واحد شاهرود 

 (195)واحد شبستر 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (184)واحد علی آبادکتول 

 (214)واحد قزوین 

 (115)واحد کرج 

 (108)واحد کرمان 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (173)واحد گرگان 

 (202)واحد الهيجان 

 (619)مرکزبين المللی کيش 

 (198)واحد مرودشت 

 (150)واحد نجف آباد 

 (130)واحد نيشابور 

 (171)واحد همدان 

 (120)واحد یاسوج 

 (105)واحد یزد 

3 

3 

2 

4 

4 

40123

 مدار-1

 ریاضيات مهندسی-2

 زبان تخصصی انگليسی-3

 کنترل خطی-4

 کنترل مدرن-5

 (106)واحد اهواز کنترل و سيستم-   مهندسی برق

 (141)واحد تهران جنوب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (250)واحد دماوند 

 (181)واحد ساوه 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (184)واحد علی آبادکتول 

 (214)واحد قزوین 

 (140)واحد گناباد 

 (198)واحد مرودشت 

3 

3 

2 

4 

4 

40144

50



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 مدارهای الکتریکی-1

 ریاضيات مهندسی-2

 زبان تخصصی انگليسی-3

 الکترومغناطيس یا پردازش سيگنال دیجيتال-4

 الکترومغناطيس پيشرفته یا فرآیندهای اتفاقی-5

 (121)واحد اراك مخابرات-   مهندسی برق 

 (103)واحد اروميه 

 (254)واحد ایالم 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (181)واحد ساوه 

 (128)واحد سمنان 

 (163)واحد شيراز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (150)واحد نجف آباد 

(ره)واحد یادگار امام خمينی 

 (139)شهرری 

3 

3 

2 

4 

4 

40145

 ریاضيات-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 ترمودیناميك-3

 طراحی راکتورهای شيميایی-4

 انتقال حرارت-5

 مکانيك سياالت-6

 انتقال جرم وعمليات واحد-7

 پدیده انتقال بيولوژیکی-8

 (121)واحد اراك مهندسی  شيمی* 

 (220)واحد اهر 

 (260)آملی ... واحد آیت ا

 (112)واحد بروجرد 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (142)واحد دامغان 

 (117)واحد رشت 

 (104)واحد شاهرود 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (191)واحد ماهشهر 

 (198)واحد مرودشت 

 (130)واحد نيشابور 

 (120)واحد یاسوج 

 (105)واحد یزد 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

40201

8 تا 3انتخاب چهار درس از دروس : دروس انتخابی  رشته مهندسی شیمی 

 زبان تخصصی انگليسی-1

 شيمی فيزیك پليمر ها-2

 )رئولوژی،انتقال حرارت و انتقال جرم)پدیده های انتقال-3

 مبانی پيشرفته مهندسی پليمر-4

 1 (141)واحد تهران جنوب مهندسی پليمر-   مهندسی پليمر 

1 

1 

1 

40222

 زبان تخصصی انگليسی-1

 ریاضيات مهندسی-2

 مکانيك حرارت وسياالت-3

 آب و فاضالب-4

 آلودگی  هوا و روش های کنترل آن-5

 آلودگی های محيط زیست-6

 (106)واحد اهواز   مهندسی محيط  زیست

 (146)واحد بوشهر 

 (157)واحد تهران شمال 

 (228)واحد تهران غرب 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (171)واحد همدان 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

40227

 آمارواحتمال-1

 2تحقيق درعمليات-2

 اقتصادمهندسی پيشرفته-3

 طراحی سيستمهای صنعتی-4

 برنامه ریزی توليدوکنترل موجودیها-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

برنامه ریزی ومدیریت-  مهندسی صنایع

 توليد

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (113)واحد رودهن 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (150)واحد نجف آباد 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

40311

51



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 تحقيق در عمليات پيشرفته-1

 آمار و احتماالت مهندسی-2

 سيستم های اطالعاتی-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 برنامه ریزی و مدیریت توليد-5

 (141)واحد تهران جنوب اتوماسيون-  مهندسی صنایع

 (157)واحد تهران شمال 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (150)واحد نجف آباد 

1 

1 

1 

1 

1 

40312

 آمار-1

 2تحقيق درعمليات -2

 اقتصاد-3

 تئوریهای مدیریت-4

 ریاضيات عمومی-5

 برنامه ریزی توليد و مدیریت موجودی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

تحقيق درعمليات -  مهندسی صنایع

ومهندسی سيستم

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (150)واحد نجف آباد 

2 

3 

1 

1 

2 

3 

2 

40313

 اصول ومقررات پيمان-1

 برنامه ریزی و کنترل پروژه-2

 روش ساخت-3

 مدیریت ماشين آالت-4

 مدیریت کارگاه و ایمنی-5

 تحليل سيستمهای مهندسی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (121)واحد اراك مدیریت ساخت-   مهندسی عمران 

 (103)واحد اروميه 

 (106)واحد اهواز 

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (113)واحد رودهن 

 (208)واحد ساری 

 (110)واحد سنندج 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (150)واحد نجف آباد 

 (130)واحد نيشابور 

 (105)واحد یزد 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

40389

 زبان تخصصی انگليسی-1

 ریاضيات-2

 تحليل سازه ها-3

 هيدروليك پيشرفته-4

 طراحی سازه های هيدروليکی-5

مهندسی آب و سازه -   مهندسی عمران 

های هيدروليکی

 1 (145)واحد استهبان 

2 

3 

4 

4 

40392

 ریاضيات-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 هيدروليك پيشرفته-3

 هيدروليك جریان آب درمحيطهای متخلخل-4

 هيدرولوژی پيشرفته-5

مهندسی و مدیریت -   مهندسی عمران 

منابع آب

 (121)واحد اراك 

 (114)واحد بندرعباس 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (113)واحد رودهن 

 (204)واحد شوشتر 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (108)واحد کرمان 

 (150)واحد نجف آباد 

1 

1 

1 

1 

1 

40397

 ریاضيات-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 دیناميك سازه ها-3

 تحليل سازه ها-4

 مهندسی زلزله وتحليل خطرزلزله-5

 (141)واحد تهران جنوب مهندسی  زلزله-   مهندسی عمران 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (150)واحد نجف آباد 

2 

1 

4 

3 

4 

40426

52



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 ریاضيات-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 مکانيك خاك پيشرفته-3

 دیناميك خاك-4

 مهندسی پی پيشرفته-5

 (121)واحد اراك ژئوتکنيك-   مهندسی عمران

 (145)واحد استهبان 

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (113)واحد رودهن 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (150)واحد نجف آباد 

2 

1 

3 

3 

3 

40444

 ریاضيات-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 تحليل سازه ها-3

 دیناميك سازه ها-4

 مهندسی زلزله وتحليل خطرزلزله-5

 (121)واحد اراك سازه-   مهندسی عمران 

 (103)واحد اروميه 

 (106)واحد اهواز 

 (102)واحد تبریز 

 (201)واحد تفت 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (228)واحد تهران غرب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (158)واحد چالوس 

 (148)واحد خرم آباد 

 (188)واحد خمينی شهر 

 (113)واحد رودهن 

 (138)واحد زنجان 

 (128)واحد سمنان 

 (110)واحد سنندج 

 (203)واحد سيرجان 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (155)واحد الرستان 

 (147)واحد مراغه 

 (166)واحد مهاباد 

 (150)واحد نجف آباد 

2 

1 

3 

4 

4 

40471

 ریاضيات مهندسی پيشرفته-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 کانه آرایی پيشرفته-3

 هيدرومتالورژی پيشرفته-4

 کنترل و مدل سازی سيستم های کانه آرایی-5

 مکانيك سنگ پيشرفته-6

 طراحی حفاری های پيشرفته روباز-7

 طراحی حفاری های پيشرفته زیرزمينی-8

 (220)واحد اهر مهندسی  معدن* 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (203)واحد سيرجان 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

40510

8 تا 3انتخاب سه درس از دروس : دروس انتخابی رشته مهندسی معدن 
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 ریاضيات-1

 روش محاسبات عددی واجزامحدود-2

 دروس طراحی-3

 مقاومت مصالح و االستيسيته-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 مکانيك محيطهای پيوسته-6

 دیناميك وارتعاشات-7

 (121)واحد اراك طراحی  جامدات-  مهندسی مکانيك 

 (106)واحد اهواز 

 (286)واحد بندرانزلی 

 (170)واحد تاکستان 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (228)واحد تهران غرب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (250)واحد دماوند 

 (104)واحد شاهرود 

 (163)واحد شيراز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (150)واحد نجف آباد 

3 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

40602

 ریاضيات پيشرفته-1

 CFDروش محاسبات عددی ومکانيك سياالت محاسباتی -2

 ترمودیناميك پيشرفته-3

 انتقال حرارت پيشرفته-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 مکانيك محيط پيوسته-6

 دیناميك سياالت پيشرفته-7

 (121)واحد اراك تبدیل انرژی-   مهندسی مکانيك 

 (170)واحد تاکستان 

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (228)واحد تهران غرب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (165)واحد دزفول 

 (208)واحد ساری 

 (128)واحد سمنان 

 (104)واحد شاهرود 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (108)واحد کرمان 

 (111)واحد مشهد 

 (239)واحد نور 

 (105)واحد یزد 

2 

1 

3 

3 

2 

1 

3 

40664

 ریاضيات مهندسی پيشرفته-1

 ترمودیناميك پيشرفته-2

 خواص فيزیکی مواد-3

 خواص مکانيکی مواد-4

 روش نوین مطالعه مواد-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (141)واحد تهران جنوب   مهندسی متالورژی و مواد

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (150)واحد نجف آباد 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

40733

 ریاضيات عالی-1

 آمار-2

 تئوری ساختمان پارچه-3

 مکانيك ساختمانی نخ-4

 فيزیك الياف پيشرفته-5

 دیناميك نخ-6

 کامپيوتر-7

 زبان تخصصی انگليسی-8

 (123)واحد علوم و تحقيقات تکنولوژی نساجی-   مهندسی نساجی 

 (105)واحد یزد 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

40803

 ریاضيات عالی-1

 آمار-2

 تکنولوژی توليدالياف پيشرفته-3

 فيزیك الياف پيشرفته-4

 شيمی فيزیك جذب رنگ-5

 کامپيوتر-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (123)واحد علوم و تحقيقات شيمی نساجی-   مهندسی نساجی

 (107)واحد قائم شهر 

 (105)واحد یزد 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

40818

54



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 (2پایگاه داده ها وپایگاه داده های)پایگاه داده ها-1

 (2سيستم عامل وسيستم عامل)سيستم عامل-2

 (2مهندسی نرم افزار ومهندسی نرم افزار)مهندسی نرم افزار-3

 (طراحی الگوریتم والگوریتمهای موازی)طراحی الگوریتم -4

 زبان تخصصی انگليسی-5

سيستم های نرم -  مهندسی کامپيوتر

افزاری

 (121)واحد اراك 

 (103)واحد اروميه 

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (156)واحد بابل 

 (112)واحد بروجرد 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (117)واحد رشت 

 (208)واحد ساری 

 (128)واحد سمنان 

 (110)واحد سنندج 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (162)واحد فردوس 

 (214)واحد قزوین 

 (154)واحد قم 

 (115)واحد کرج 

 (108)واحد کرمان 

 (179)واحد ميبد 

 (150)واحد نجف آباد 

 (130)واحد نيشابور 

 (120)واحد یاسوج 

 (105)واحد یزد 

3 

2 

3 

2 

2 

41015

شبکه های کامپيوتری وشبکه های)شبکه های کامپيوتری -1

 (کامپيوتری پيشرفته

 (معماری کامپيوترومعماری کامپيوترپيشرفته)معماری کامپيوتر-2

3-VLSI ( پيشرفتهVLSIو VLSI) 

 آزمون پذیری وتحمل پذیری خطا-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (141)واحد تهران جنوب معماری کامپيوتر-   مهندسی کامپيوتر

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (165)واحد دزفول 

 (128)واحد سمنان 

 (163)واحد شيراز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (154)واحد قم 

 (108)واحد کرمان 

 (150)واحد نجف آباد 

1 

 

1 

1 

1 

1 

41020

 هوش مصنوعی وهوش مصنوعی پيشرفته-1

فازی وپردازش-شبکه های عصبی)سيستم های هوشمند-2

 (تکاملی

 ریاضيات مهندسی-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 (141)واحد تهران جنوب هوش مصنوعی-  مهندسی کامپيوتر

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

5 

5 

4 

4 

41021

 ریاضيات پيشرفته-1

 زبان تخصصی انگليسی-2

 آئرودیناميك مادون صوت-3

 1دیناميك سياالت عددی -4

 اصول جلوبرندگی پيشرفته-5

 تحليل سازه پيشرفته-6

 روش اجزای محدود-7

 مکانيك پرواز و کنترل پيشرفته-8

 2 (123)واحد علوم و تحقيقات   مهندسی هوافضا

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

41106
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 ریاضی-1

 تئوری راکتورهای هسته ای-2

 زبان تخصصی انگليسی-3

 انتقال حرارت هسته ای-4

 تکنولوژی نيروگاه های هسته ای-5

 دیناميك راکتور-6

 چرخه سوخت هسته ای-7

مهندسی انرژی  - مهندسی هسته ای * 

هسته ای

 2 (123)واحد علوم و تحقيقات 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

41201

7 تا 4انتخاب دو درس از دروس : مهندسی انرژی هسته ای-دروس انتخابی رشته مهندسی هسته ای

 ریاضی-1

 فيزیك بهداشت-2

 زبان تخصصی انگليسی-3

 حفاظ سازی-4

 آشکارسازی ودوزیمتری-5

 دستگاه های پرتوپزشکی-6

مهندسی - مهندسی  هسته ای  * 

پرتوپزشکی

 2 (123)واحد علوم و تحقيقات 

3 

1 

3 

3 

3 

41203

6 تا 4انتخاب دو درس از دروس : مهندسی پرتوپزشکی -دروس انتخابی رشته مهندسی هسته ای

 زبان تخصصی انگليسی-1

 تحليل سيستم های انرژی-2

 ریاضيات مهندسی و محاسبات عددی-3

 ترمودیناميك و انتقال حرارت-4

 کنترل بهينه سيستم های اقتصادی-5

 سوخت واحتراق پيشرفته-6

 تکنولوژی پينچ وتحليل جریان اگزرژی-7

 برنامه ریزی ریاضی پيشرفته-8

 (141)واحد تهران جنوب   مهندسی سيستمهای انرژی

 (157)واحد تهران شمال 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

41306

گروه  کشاورزی و منابع طبيعی         

 زبان تخصصی انگليسی-1

 بيوشيمی-2

 آمار و طرح آزمایشها-3

 تغذیه طيور-4

 فيزیولوژی طيور-5

 3 (107)واحد قائم شهر علوم طيور-   مهندسی کشاورزی 

2 

2 

3 

2 

50112

 اقتصادخرد-1

 اقتصادکالن-2

 اقتصادسنجی-3

 مدیریت کشاورزی-4

 سياست و توسعه کشاورزی-5

 اقتصادریاضی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 2 (123)واحد علوم و تحقيقات   اقتصاد کشاورزی

2 

3 

3 

3 

2 

3 

50205

 ترویج کشاورزی-1

 آموزش کشاورزی-2

 آموزشهای مستمر-3

 جامعه شناسی توسعه-4

 آماراجتماعی-5

 مدیریت برنامه های ترویجی وآموزشی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (254)واحد ایالم   ترویج  و آموزش  کشاورزی

 (131)واحد بيرجند 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

50206

56



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 ژنتيك کمی-1

 اصالح نباتات تکميلی-2

 ژنتيك عمومی وتکميلی-3

 آماروبيومتری-4

 طرح آزمایشات-5

 اصول اصالح نباتات-6

 سيتوژنتيك-7

 زبان تخصصی انگليسی-8

 (121)واحد اراك   اصالح  نباتات

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (106)واحد اهواز 

 (254)واحد ایالم 

 (102)واحد تبریز 

 (109)واحد زاهدان 

 (110)واحد سنندج 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (162)واحد فردوس 

 (218)واحد ميانه 

 (105)واحد یزد 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

50207

 فيزیولوژی گياهان زراعی-1

 اکولوژی گياهان زراعی-2

 طرح آزمایشهای کشاورزی-3

 گياهان علوفه ای وصنعتی-4

 تکنولوژی بذر-5

 غالت ودیمکاری-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان  زراعت

 (106)واحد اهواز 

 (254)واحد ایالم 

 (260)آملی ... واحد آیت ا

 (131)واحد بيرجند 

 (170)واحد تاکستان 

 (102)واحد تبریز 

 (157)واحد تهران شمال 

 (158)واحد چالوس 

 (148)واحد خرم آباد 

 (142)واحد دامغان 

 (109)واحد زاهدان 

 (110)واحد سنندج 

 (252)واحد شهرقدس 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (129)واحد فيروزآباد 

 (115)واحد کرج 

 (173)واحد گرگان 

 (166)واحد مهاباد 

 (218)واحد ميانه 

 (143)واحد ورامين 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

50208

 سيستماتيك حشرات وسایرجانوران-1

 مورفولوژی حشرات-2

 فيزیولوژی حشرات-3

 اکولوژی حشرات-4

 رفتارشناسی حشرات-5

 روشهای مبارزه ومدیریت کنترل آفات-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (121)واحد اراك   حشره  شناسی  کشاورزی

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (193)واحد جهرم 

 (163)واحد شيراز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

50209

 توسعه کشاورزی-1

 توسعه اقتصادی-2

 ترویج وتوسعه روستایی-3

 آماراجتماعی-4

 ارزشيابی پروژه-5

 مبانی سياست گذاری توسعه کشاورزی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 3 (123)واحد علوم و تحقيقات   توسعه کشاورزی

2 

2 

2 

1 

2 

2 

50214

 شيمی خاك-1

 کانی های رس-2

 حاصلخيزی خاك-3

 رابطه آب وخاك وگياه-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهانشيمی و حاصلخيزی خاك-  خاکشناسی

 (106)واحد اهواز 

2 

1 

2 

2 

1 

50217

57



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 پيدایش ورده بندی خاك-1

 کانيهای رس-2

 ارزیابی تناسب اراضی-3

 ژئومورفولوژی-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

پيدایش، رده بندی و -  خاکشناسی

ارزیابی خاك

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

1 

2 

1 

1 

50218

 ریاضيات-1

 فرسایش وحفاظت خاك-2

 فيزیك خاك-3

 رابطه آب وخاك وگياه-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهانفيزیك و حفاظت خاك-  خاکشناسی

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

1 

2 

2 

2 

1 

50219

 فيزیولوژی گياهی و تکثير گياهان-1

 موادتنظيم کننده رشدگياهی-2

 ریزازدیادی-3

 گياه شناسی و تغذیه گياهان در باغبانی-4

 کشت وپرورش گياهان دارویی،ادویه ای ونوشابه ای-5

 اصالح گياهان دارویی،ادویه ای ونوشابه ای-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

گياهان دارویی ، ادویه ای-  علوم باغبانی

 و نوشابه ای

 (121)واحد اراك 

 (106)واحد اهواز 

 (169)واحد شيروان 

 (131)واحد بيرجند 

 (133)واحد شهرکرد 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (218)واحد ميانه 

 (120)واحد یاسوج 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

50220

 فيزیولوژی گياهی و تکثير گياهان-1

 موادتنظيم کننده رشدگياهی-2

 ریزازدیادی-3

 گياه شناسی و تغذیه گياهان در باغبانی-4

 ميوه کاری-5

 اصالح درختان ميوه-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 2 (123)واحد علوم و تحقيقات ميوه کاری-   علوم باغبانی 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

50221

 فيزیولوژی گياهی و تکثير گياهان-1

 موادتنظيم کننده رشدگياهی-2

 ریزازدیادی-3

 گياه شناسی و تغذیه گياهان در باغبانی-4

 سبزی کاری-5

 اصالح سبزی ها-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 2 (123)واحد علوم و تحقيقات سبزی کاری-   علوم باغبانی

2 

2 

2 

3 

3 

3 

50222

 فيزیولوژی گياهی و تکثير گياهان-1

 موادتنظيم کننده رشدگياهی-2

 ریزازدیادی-3

 گياه شناسی و تغذیه گياهان در باغبانی-4

 گلکاری-5

 اصالح گياهان زینتی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (121)واحد اراك گياهان زینتی-   علوم باغبانی 

 (117)واحد رشت 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

50223

 ریاضيات-1

 هيدروليك-2

 مکانيك خاك-3

 طراحی سيستمهای آبياری-4

 ساختمانهای توزیع وانتقال آب-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (106)واحد اهواز   سازه های آبی

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

50227

58



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 شيمی خاك-1

 کانی های رس-2

 حاصلخيزی خاك-3

 رابطه آب و خاك وگياه-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

بيولوژی و بيوتکنولوژی -   خاکشناسی

خاك

 2 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

1 

2 

2 

1 

50228

 جنگلداری واندازه گيری جنگل-1

 جنگل شناسی-2

 اکولوژی جنگل-3

 علوم ومهندسی جنگل-4

 حمایت وبهداشت جنگل-5

 اقتصاد،مدیریت وسياست جنگل-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (158)واحد چالوس   علوم جنگل

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (202)واحد الهيجان 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

50231

 حفاظت واصالح چوب-1

 کاغذ سازی-2

 فرآیندهای صنایع چوب-3

 اقتصادتوليدچوب-4

 وسایل وروشهای اندازه گيری درصنایع چوب-5

 مدیریت وحسابداری صنایع چوب-6

 شناخت چوبهای تجارتی جهان-7

 زبان تخصصی انگليسی-8

 1 (123)واحد علوم و تحقيقات   علوم و صنایع چوب

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.50 

50234

 اصول مهندسی صنایع غذایی-1

 اصول نگهداری موادغذایی و صنایع کنسرو-2

 شيمی موادغذایی-3

ميکروبيولوژی مواد غذایی ، ميکروبيولوژی صنعتی و بيو-4

 تکنولوژی در صنایع غذایی

 زبان تخصصی انگليسی-5

 روغن و گوشت-تکنولوژی صنایع غذایی-6

 قند و غالت-تکنولوژی صنایع غذایی-7

 شير-تکنولوژی صنایع غذایی-8

 (260)آملی ... واحد آیت ا  علوم و صنایع غذایی

 (102)واحد تبریز 

 (157)واحد تهران شمال 

 (142)واحد دامغان 

 (208)واحد ساری 

 (127)واحد سبزوار 

 (110)واحد سنندج 

 (104)واحد شاهرود 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (206)واحد قوچان 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (178)واحد مسجدسليمان 

 (297)واحد ممقان 

 (239)واحد نور 

 (130)واحد نيشابور 

 (143)واحد ورامين 

 (120)واحد یاسوج 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

50235

 حفاظت خاك-1

 مدیریت حوزه های آبخيز-2

 هيدرولوژی-3

 ژئومورفولوژی-4

 کنترل سيالب ومدیریت منابع آب-5

 برف وبهمن-6

 سازند های دوران چهارم-7

 زبان تخصصی انگليسی-8

 1 (123)واحد علوم و تحقيقات   علوم و مهندسی آبخيزداری

1 

1 

1 

3 

3 

2 

3 

50236

59



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 اقتصادخرد-1

 اقتصادکالن-2

 اقتصادسنجی-3

 مدیریت کشاورزی-4

 سياست و توسعه کشاورزی-5

 اقتصادریاضی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 2 (198)واحد مرودشت اقتصاد منابع طبيعی-   اقتصاد کشاورزی 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

50253

 ریاضيات-1

 هيدروليك وهيدرولوژی-2

 سيستمهای آبياری-3

 مهندسی زه کشی-4

 رابطه آب وخاك وگياه-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (121)واحد اراك   آبياری و  زه کشی

 (106)واحد اهواز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (162)واحد فردوس 

2 

2 

3 

3 

3 

1 

50304

 طراحی ماشينهای کشاورزی-1

 روشها و ابزار اندازه گيری-2

 آزمون وارزیابی ماشينهای کشاورزی-3

 ریاضيات-4

 مقاومت مصالح-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (121)واحد اراك   مکانيك  ماشينهای  کشاورزی

 (144)واحد بناب 

 (170)واحد تاکستان 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

50310

 آزمون وارزیابی ماشينهای کشاورزی-1

 روشها و تجهيزات اندازه گيری-2

 تحليل سيستمهای مکانيزه کشاورزی-3

 مدیریت مصرف انرژی درکشاورزی-4

 ضایعات وبازیافت موادکشاورزی-5

 انتخاب وکاربردماشينهای کشاورزی-6

 انتقال موادکشاورزی-7

 زبان تخصصی انگليسی-8

 (170)واحد تاکستان   مکانيزاسيون  کشاورزی

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

50313

 (کلی وعمومی)تکثيروپرورش آبزیان-1

 مدیریت بهداشتی مزارع پرورشی-2

 فيزیولوژی آبزیان-3

 هيدروشيمی-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 (186)واحد آزادشهر   تکثير و پرورش آبزیان

 (156)واحد بابل 

 (114)واحد بندرعباس 

 (159)واحد تنکابن 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

3 

3 

3 

2 

2 

50330

 ریاضيات-1

 هيدروليك ومنابع آب-2

 هيدرولوژی وهواشناسی-3

 آمارواحتماالت-4

 زمين شناسی-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (106)واحد اهواز   مهندسی منابع آب

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

50334

 بيوشيمی-1

 تغذیه نشخوارکنندگان-2

 فيزیولوژی-3

 تغذیه طيور-4

 آماروطرح آزمایشها-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (121)واحد اراك   تغذیه دام

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (195)واحد شبستر 

 (133)واحد شهرکرد 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (147)واحد مراغه 

 (143)واحد ورامين 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

50335

60



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 بيوشيمی-1

 ژنتيك جمعيت وکمی-2

 فيزیولوژی-3

 اصالح نژاددام-4

 روشهای پيشرفته آماری-5

 زبان تخصصی انگليسی-6

 (123)واحد علوم و تحقيقات   اصالح نژاد دام

 (143)واحد ورامين 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

50336

 اصول مهندسی صنایع غذایی-1

 اصول ونگهداری موادغذایی و صنایع کنسرو-2

 شيمی موادغذایی-3

ميکروبيولوژی موادغذایی،ميکروبيولوژی صنعتی-4

 وبيوتکنولوژی درصنایع غذایی

 زبان تخصصی انگليسی-5

 روغن و گوشت-تکنولوژی صنایع غذایی-6

 قند و غالت-تکنولوژی صنایع غذایی-7

 شير-تکنولوژی صنایع غذایی-8

تکنولوژی مواد-   علوم و صنایع غذایی 

 غذایی

 2 (127)واحد سبزوار 

3 

3 

3 

 

3 

2 

2 

2 

50409

مرتع)تجزیه وتحليل روشهای اندازه گيری وارزیابی مراتع-1

 (داری 

 تجزیه وتحليل اکوسيستم های مرتعی-2

 جامعه شناسی گياهی-3

 احياء مناطق خشك و نيمه خشك-4

 اصالح مراتع و شناسایی گياهان مرتعی-5

 مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه های آبخيز-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (121)واحد اراك   علوم مرتع

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (239)واحد نور 

4 

 

4 

2 

2 

3 

2 

3 

50517

 زبان تخصصی انگليسی-1

 آلودگی های محيط زیست-2

 ارزیابی محيط زیست-3

 شناخت محيط زیست-4

 آلودگی های صنعتی-5

 (106)واحد اهواز آلودگی محيط زیست-   محيط زیست 

 (159)واحد تنکابن 

 (157)واحد تهران شمال 

 (250)واحد دماوند 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (171)واحد همدان 

 (105)واحد یزد 

3 

2 

2 

2 

2 

50587

 زبان تخصصی انگليسی-1

 آلودگی های محيط زیست-2

 اکولوژی منابع طبيعی و حيات وحش-3

 شناخت محيط زیست-4

 مدیریت پارکها و حياط وحش-5

 (121)واحد اراك تنوع زیستی-   محيط زیست 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

3 

2 

2 

2 

2 

50588

 زبان تخصصی انگليسی-1

 آلودگی های محيط زیست-2

 آمایش سرزمين-3

 شناخت محيط زیست-4

 ارزیابی محيط زیست-5

 (157)واحد تهران شمال آمایش محيط زیست-   محيط زیست 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

3 

2 

2 

2 

2 

50589

 بيماریهای قارچی گياهان-1

 بيماریهای پروکاریوتی گياهان-2

 بيماریهای ویروسی گياهان-3

 بيماریهای نماتدی گياهان-4

 اصول وروشهای مبارزه با بيماریهای گياهی-5

 روشهای آماری درکشاورزی-6

 زبان تخصصی انگليسی-7

 (121)واحد اراك   بيماری  شناسی  گياهی

 (102)واحد تبریز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (173)واحد گرگان 

 (143)واحد ورامين 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

3 

50607

61



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

گروه  هنر                           

 فلسفه غرب-1

 فلسفه اسالمی-2

 تاریخ ومبانی هنر-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 (119)واحد اردبيل   فلسفه هنر

 (157)واحد تهران شمال 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (110)واحد سنندج 

 (104)واحد شاهرود 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (171)واحد همدان 

2 

1 

4 

4 

60146

 (آراءومصادیق)شناخت معماری ایران-1

 (ایران وجهان)شناخت وتحليل معماری معاصر-2

 مبانی نظری معماری-3

 زبان تخصصی انگليسی-4

 طراحی معماری کوتاه مدت-5

 (121)واحد اراك   معماری

 (119)واحد اردبيل 

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان

 (222)واحد امارات متحده عربی 

 (106)واحد اهواز 

 (112)واحد بروجرد 

 (146)واحد بوشهر 

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (228)واحد تهران غرب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (117)واحد رشت 

 (109)واحد زاهدان 

 (208)واحد ساری 

 (181)واحد ساوه 

 (128)واحد سمنان 

 (110)واحد سنندج 

 (133)واحد شهرکرد 

 (163)واحد شيراز 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (115)واحد کرج 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (619)مرکزبين المللی کيش 

 (111)واحد مشهد 

 (150)واحد نجف آباد 

 (171)واحد همدان 

 (120)واحد یاسوج 

1 

1 

1 

2 

3 

60206

62



1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جدول شماره 

گرایش- رشته  ضرایبمواد امتحانی نام و کد واحدهای دانشگاهیکدرشته

 معلومات اختصاصی شهرسازی-1

 مبانی نظری وروشهای شهرسازی-2

 تاریخ شهرسازی-3

 مطالعات ویژه شهری-4

 زبان تخصصی انگليسی-5

 تهيه اسکيس برای یك طرح موضعی یا موضوعی شهرسازی-6

 (175) (خوراسگان)واحد اصفهان  شهرسازی

 (222)واحد امارات متحده عربی 

 (106)واحد اهواز 

 (112)واحد بروجرد 

 (102)واحد تبریز 

 (141)واحد تهران جنوب 

 (157)واحد تهران شمال 

 (228)واحد تهران غرب 

 (101)واحد تهران مرکزی 

 (252)واحد شهرقدس 

 (123)واحد علوم و تحقيقات 

 (214)واحد قزوین 

 (108)واحد کرمان 

 (192)واحد کرمانشاه 

 (111)واحد مشهد 

 (150)واحد نجف آباد 

 (120)واحد یاسوج 

1 

1 

1 

1 

2 

2 
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  (ph.d)کد و نام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در دوره دکتری تخصصی:(2)جدول شماره 

پژوهشگاه موادوانرژي701

پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي702

پژوهشگاه پليمرايران703

پژوهشگاه علوم وتكنولوژي دفاعي704

پژوهشگاه علوم زمين وابسته به سازمان زمين شناسي كشور705

پژوهشگاه فرهنگ وهنراسالمي سازمان تبليغات اسالمي706

پژوهشگاه ساختمان ومسكن707

حوزه علميه قم708

شهيدعباسپور-دانشكده صنعت اب وبرق 709

دانشكده حفاظت وبهداشت كار710

دانشكده روابط بين الملل وزارت امورخارجه711

دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران712

دانشكده علوم پزشكي جهرم713

دانشكده علوم پزشكي فسا714

دانشكده علوم پزشكي گناباد715

دادگستري-دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري 716

دانشكده تكنولوژي هواپيمائي كشوري717

دانشكده علوم پايه دامغان718

وزارت اموراقتصادي ودارايي-دانشكده اموراقتصادي 719

دانشكده اطالعات720

دانشكده علوم انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران721

كاربردي پست ومخابرات-دانشكده علمي 722

دانشكده پرستاري بانك ملي723

دانشكده پرستاري نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران724

دانشكده پرستاري نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران725

دانشكده تربيت معلم قران مجيد726

دانشكده وستادارتش جمهوري اسالمي ايران727

دانشكده پزشكي فاطميه قم728

دانشكده فرماندهي وستادسپاه پاسداران انقالب اسالمي729

دانشكده اصول الدين730

دانشكده علوم پزشكي سبزوار731

دانشكده تربيت دبيرفني وحرفه اي ميرزاكوچك خان732

دانشگاه اراك733

دانشگاه اروميه734

دانشگاه اصفهان735

س-دانشگاه الزهرا736

نزاجا-ع -دانشگاه افسري امام علي 737

ع-دانشگاه امام حسين 738

ع-دانشگاه امام صادق 739

دانشگاه ايالم740

قم-ع -دانشگاه باقرالعلوم 741

همدان-دانشگاه بوعلي سينا742

دانشگاه بيرجند743

ره-دانشگاه بين المللي امام خميني 744

دانشگاه پيام نور745

دانشگاه تبريز746

دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجائي747

دانشگاه تربيت مدرس748

تبريز-دانشگاه تربيت معلم 749

تهران-دانشگاه تربيت معلم 750

سبزوار-دانشگاه تربيت معلم 751

دانشگاه تهران752

بوشهر-دانشگاه خليج فارس 753

دانشگاه رازي كرمانشاه754

دانشگاه زنجان755

دانشگاه سمنان756

دانشگاه سيستان وبلوجستان757

دانشگاه شاهد758

دانشگاه شاهرود759

دانشگاه شهركرد760

دانشگاه شهيدباهنركرمان761

دانشگاه شهيدبهشتي762

دانشگاه چمران اهواز763

دانشگاه شيراز764

دانشگاه صنعت نفت765

دانشگاه صنعتي اصفهان766

دانشگاه صنعتي اميركبير767

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي768

دانشگاه صنعتي سهندتبريز769

دانشگاه صنعتي شريف770

دانشگاه صنعتي مالك اشتر771

دانشگاه عالمه طباطبائي772

دانشگاه علم وصنعت ايران773

مشهد-دانشگاه علوم اسالمي رضوي 774

قم-ره -مفيد-دارالعلم -دانشگاه علوم انساني 775

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي776

دانشگاه علوم پزشكي اراك777

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل778

دانشگاه علوم پزشكي اورميه779

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان780

دانشگاه علوم پزشكي اهواز781

دانشگاه علوم پزشكي ايران782

دانشگاه علوم پزشكي ايالم783

دانشگاه علوم پزشكي بابل784

دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس785

عج-دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل 786

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر787

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند788

دانشگاه علوم پزشكي تبريز789

دانشگاه علوم پزشكي تهران790

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان791

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان792

دانشگاه علوم پزشكي زنجان793

دانشگاه علوم پزشكي سمنان794

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود795

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد796

دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي797

دانشگاه علوم پزشكي شيراز798

دانشگاه علوم پزشكي قزوين799

دانشگاه علوم پزشكي كاشان800

دانشگاه علوم پزشكي كردستان801

دانشگاه علوم پزشكي كرمان802

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه803

دانشگاه علوم پزشكي گرگان804

دانشگاه علوم پزشكي گيالن805

دانشگاه علوم پزشكي لرستان806

دانشگاه علوم پزشكي مازندران807

دانشگاه علوم پزشكي مشهد808

دانشگاه علوم پزشكي همدان809

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج810

دانشگاه علوم پزشكي يزد811

دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان812

دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري813

دانشگاه علوم وفنون فارابي814

دانشگاه علوم وفنون مازندران815

دانشگاه فردوسي مشهد816

دانشگاه قم817

دانشگاه كاشان818

دانشگاه كردستان819

دانشگاه گيالن820

دانشگاه لرستان821

دانشگاه مازندران822

دانشگاه محقق اردبيلي823

رفسنجان-عج -دانشگاه ولي عصر824

دانشگاه هرمزگان825

دانشگاه هنر826

دانشگاه يزد827

سازمان مديريت صنعتي828

نوشهر-مجتمع دانشگاهي علوم دريايي 829

مجتمع اموزشي عالي قم830

مجتمع اموزشي عالي ياسوج831

مركزاموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه پاسداران832

بانك مركزي-مركزاموزش عالي بانكداري 833

مركزاموزش عالي كتابداري834

زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه 835

مدرسه عالي شهيدمطهري836

موسسه اموزش عالي غيرانتفاعي حسابداري ومديريت آذربايجان837

موسسه اموزش عالي غيرانتفاعي كيش838

موسسه مطالعات بين المللي پژوهشكده انرژي وزارت نفت839

مركزاموزش عالي غيرانتفاعي خاتم840

مشهد-مركزاموزش عالي غيرانتفاعي خيام 841

مركزاموزشي عالي ميراث فرهنگي842

موسسه عالي پژوهش دربرنامه ريزي وتوسعه سازمان برنامه وبودجه843

پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله844

مركزاموزش مديريت دولتي845

مركزپژوهشهاي شيمي ومهندسي شيمي ايران846

ره-موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني 847

موسسه اموزش عالي غيرانتفاعي سوره848

قزوين-مركزاموزش عالي رجا849

وانقالب اسالمي-ره -پژوهشكده امام خميني 850

مدارك سيستم فراگيردانشگاه پيام نور851

مركزآموزشهاي عالي بين المللي علوم وتحقيقات852

موسسه اموزش عالي سجاد853

دارندگان مدارك دانشگاههاي خارج ازكشور854

سايردانشگاههاومؤسسات آموزش عالي855

پژوهشگاه مهندسي بحران هاي طبيعي شاخص پژوه856
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کد و نام محل های دانشگاه آزاد اسالمی که در آنها دوره کارشناسی ارشد دایر است:(3)جدول شماره 

واحد آبادان151

واحد آباده216

واحد آزادشهر186

واحد آستارا164

واحد آشتيان199

واحد ابركوه259

واحد ابهر207

واحد اراك121

واحد اردبيل119

واحد اردستان177

واحد اردكان283

واحد ارسنجان160

واحد اروميه103

واحد استهبان145

واحد اسالمشهر238

واحد اشكذر317

(خوراسگان)واحد اصفهان175

واحد افغانستان621

واحد اقليد161

واحد اليگودرز245

واحد الكترونيكي503

واحد امارات متحده عربي222

واحد اميديه187

واحد انار273

واحد اهر220

واحد اهواز106

واحد ايذه153

واحد ايالم254

واحد بابل156

واحد بافت221

واحد بافق223

واحد بجنورد182

واحد بردسير226

واحد بروجرد112

واحد بم240

واحد بناب144

واحد بندرعباس114

واحد بوئين زهرا299

واحد بوشهر146

واحد بهبهان215

واحد بيرجند131

واحد پرند298

واحد پزشكي تهران136

واحد تاكستان170

واحد تالش314

واحد تبريز102

واحد تربت جام118

واحد تربت حيدريه132

واحد تفت201

واحد تنكابن159

واحد تويسركان167

واحد تهران جنوب141

واحد تهران شرق284

واحد تهران شمال157

واحد تهران غرب228

واحد تهران مركزي101

واحد جاسب340

واحد جزيره خارك174

واحد جلفا471

واحد جهرم193

واحد جيرفت122

واحد چالوس158

واحد خرم آباد148

واحد خلخال213

واحد خمين262

واحد خميني شهر188

واحد خوي137

واحد داراب168

واحد دامغان142

واحد دزفول165

واحد دماوند250

واحد دورود248

واحد دهاقان183

واحد رشت117

واحد رفسنجان194

واحد رودهن113

واحد زاهدان109

واحد زرند211

واحد زنجان138

واحد ساري208

واحد ساوه181

واحد سبزوار127

واحد سپيدان251

واحد سراب124

واحد سمنان128

واحد سنندج110

واحد سوادكوه279

واحد سيرجان203

واحد شاهرود104

واحد شبستر195

واحد شوشتر204

واحد شهرضا197

واحد شهرقدس252

واحد شهركرد133

واحد شهرمجلسي219

واحد شيراز163

واحد شيروان169

واحد طبس229

واحد عجب شير256

واحد علوم داروئي225

واحد علوم و تحقيقات123

واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي236

پرديس علوم و تحقيقات آذربايجان غربي562

آملي... واحد علوم و تحقيقات آيت ا661

پرديس علوم و تحقيقات اردبيل627

واحد علوم و تحقيقات اصفهان568

پرديس علوم و تحقيقات البرز638

پرديس علوم و تحقيقات ايالم639

پرديس علوم و تحقيقات بروجرد614

پرديس علوم و تحقيقات بوشهر632

پرديس علوم و تحقيقات چهارمحال و بختياري685

پرديس علوم و تحقيقات خراسان جنوبي658

پرديس علوم و تحقيقات خراسان رضوي617

پرديس علوم و تحقيقات خراسان شمالي657

پرديس علوم و تحقيقات خمين652

واحد علوم و تحقيقات خوزستان232

پرديس علوم و تحقيقات دامغان688

پرديس علوم و تحقيقات دماوند625

پرديس علوم و تحقيقات زنجان626

پرديس علوم و تحقيقات ساوه623

پرديس علوم و تحقيقات سمنان622

واحد علوم و تحقيقات سيرجان637

پرديس علوم و تحقيقات سيستان و بلوچستان630

پرديس علوم و تحقيقات شاهرود660

پرديس علوم و تحقيقات شهرقدس682

واحد علوم و تحقيقات فارس415

پرديس علوم و تحقيقات قزوين628

پرديس علوم و تحقيقات قم659

پرديس علوم و تحقيقات كردستان615

واحد علوم و تحقيقات كرمان237

واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه594

پرديس علوم و تحقيقات كهگيلويه و بويراحمد649

پرديس علوم و تحقيقات گلستان679

پرديس علوم و تحقيقات گيالن613

پرديس علوم و تحقيقات لرستان651

پرديس علوم و تحقيقات مازندران629

پرديس علوم و تحقيقات مركزي596

پرديس علوم و تحقيقات هرمزگان618

پرديس علوم و تحقيقات همدان593

پرديس علوم و تحقيقات يزد624

واحد علي آبادكتول184

واحد فراهان244

واحد فردوس162

واحد فسا134

واحد فالورجان172

واحد فيروزآباد129

واحد فيروزكوه135

واحد قائم شهر107

واحد قاينات261

واحد قزوين214

واحد قشم217

واحد قم154

واحد قوچان206

واحد كازرون152

واحد كاشان116

واحد كاشمر212

واحد كرج115

واحد كرمان108

واحد كرمانشاه192

واحد گچساران149

واحد گرگان173

واحد گرمسار189

واحد گرمي391

واحد گناباد140

واحد گنبدكاووس274

واحد الرستان155

واحد المرد243

واحد الهيجان202

واحد لبنان231

واحد ماكو241

واحد ماهشهر191

واحد مباركه190

واحد محالت200

واحد مراغه147

واحد مرند125

واحد مرودشت198

مركز تسوج470

مركز قادرآباد534

مركز آموزش بين المللي قشم597

مركزبين الملل خليج فارس567

مركز بين المللي آموزش الكترونيكي قشم602

مركزبين المللي بندر انزلي648

مركزبين المللي كيش619

واحد مشهد111

واحد مالير196

واحد ملكان300

واحد ممقان297

واحد مهاباد166

واحد مهدي شهر479

واحد مهريز316

واحد ميانه218

واحد ميبد179

واحد ميمه205

واحد نائين176

واحد نجف آباد150

واحد نراق185

واحد نطنز289

واحد نكا311

واحد نور239

واحد نيشابور130

واحد ورامين143

واحد هريس388

واحد همدان171

واحد هيدج400

واحد شهرري139

واحد ياسوج120

واحد يزد105
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نام وکد استان به همراه نام و کد شهرستان محل تولد داوطلبان: (4)جدول شماره 

.کد استان دو رقمی و کد شهرستان چهار رقمی می باشد: تذکر
( 11 )آذربايجان شرقی   

1111آذرشهر
1112اسكو

1113اهر
1114بستان آباد

1115بناب
1116تبريز
1117جلفا

1118چاراويماق
1119خداآفرين

1121سراب
1122شبستر

1123عجب شير
1124كليبر
1125مراغه
1126مرند

1127ملكان
1128ميانه

1129ورزقان
1131هريس

1132هشترود

( 16 )آذربايجان غربی   

1611اروميه
1612اشنويه
1613بوكان

1614پلدشت
1615پيرانشهر

1616تكاب
1617چالدران
1618چايپاره

1619خوي
1621سردشت
1622سلماس

1623شاهين دژ
1624شوط
1625ماكو

1626مهاباد
1627مياندوآب

1628نقده

( 19 )اردبيل   

1911اردبيل
1912بيله سوار
1913پارس آباد

1914خلخال
1915سرعين

1916كوثر
1917گرمي

1918مشگين شهر
1919نمين

1921نير

( 21 )اصفهان   

2111آران وبيدگل
2112اردستان
2113اصفهان
2114برخوار

2115بويين مياندشت
2116تيران وكرون

2117چادگان

2118خميني شهر
2119خوانسار

2121خوروبيابانك
2122دهاقان
2123سميرم

2124شاهين شهروميمه
2125شهرضا
2126فريدن

2127فريدونشهر
2128فالورجان

2129كاشان
2131گلپايگان

2132لنجان
2133مباركه

2134نائين
2135نجف آباد

2136نطنز

( 23 )البرز   

2311اشتهارد
2312ساوجبالغ

2313طالقان
2314فرديس

2315كرج
2316نظرآباد

( 25 )ايالم   

2511آبدانان
2512ايالم
2513ايوان
2514بدره

2515چرداول
2516دره شهر

2517دهلران
2518سيروان

2519ملكشاهي
2521مهران

( 27 )بوشهر   

2711بوشهر
2712تنگستان

2713جم
2714دشتستان

2715دشتي
2716دير

2717ديلم
2718عسلويه

2719كنگان
2721گناوه

( 29 )تهران   

2911اسالمشهر
2912بهارستان
2913پاكدشت

2914پرديس
2915پيشوا
2916تهران

2917دماوند
2918رباط كريم

2919ري
2921شميرانات

2922شهريار

2923فيروزكوه
2924قدس

2925قرچك
2926مالرد

2927ورامين

( 32 )چهارمحال وبختياري   

3211اردل
3212بروجن

3213بن
3214سامان

3215شهركرد
3216فارسان

3217كوهرنگ
3218كيار

3219لردگان

( 34 )خراسان جنوبی   

3411بشرويه
3412بيرجند
3413خوسف
3414درميان
3415زيركوه
3416سرايان

3417سربيشه
3418طبس

3419فردوس
3421قائنات

3422نهبندان

( 36 )خراسان رضوي   

3611باخرز
3612بجستان
3613بردسكن

3614بينالود
3615تايباد

3616تربت جام
3617تربت حيدريه

3618جغتاي
3619جوين

3621چناران
3622خليل آباد

3623خواف
3624خوشاب
3625داورزن

3626درگز
3627رشتخوار

3628زاوه
3629سبزوار

3631سرخس
3632فريمان
3633فيروزه
3634قوچان
3635كاشمر
3636كالت
3637گناباد
3638مشهد

3639مه والت
3641نيشابور

( 41 )خراسان شمالی   

4111اسفراين

4112بجنورد
4113جاجرم

4114رازوجرگالن
4115شيروان

4116فاروج
4117گرمه

4118مانه وسملقان

( 44 )خوزستان   

4411آبادان
4412آغاجاري

4413اميديه
4414انديكا

4415انديمشك
4416اهواز
4417ايذه

4418باغ ملك
4419باوي

4421بندرماهشهر
4422بهبهان

4423حميديه
4424خرمشهر

4425دزفول
4426دشت آزادگان

4427رامشير
4428رامهرمز
4429شادگان

4431شوش
4432شوشتر
4433كارون
4434گتوند

4435اللي
4436مسجدسليمان

4437هفتگل
4438هنديجان

4439هويزه

( 48 )زنجان   

4811ابهر
4812ايجرود

4813خدابنده
4814خرمدره

4815زنجان
4816سلطانيه

4817طارم
4818ماه نشان

( 51 )سمنان   

5111آرادان
5112دامغان
5113سمنان

5114شاهرود
5115گرمسار

5116مهدي شهر
5117ميامي

( 53 )سيستان وبلوچستان   

5311ايرانشهر
5312چابهار
5313خاش

5314دلگان
5315زابل
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.کد استان دو رقمی و کد شهرستان چهار رقمی می باشد: تذکر
5316زاهدان

5317زهك
5318سراوان

5319سرباز
5321سيب سوران

5322فنوج
5323قصرقند
5324كنارك

5325مهرستان
5326ميرجاوه

5327نيك شهر
5328نيمروز
5329هامون

5331هيرمند

( 55 )فارس   

5511آباده
5512ارسنجان
5513استهبان

5514اقليد
5515بوانات

5516پاسارگاد
5517جهرم
5518خرامه

5519خرم بيد
5521خنج

5522داراب
5523رستم

5524زرين دشت
5525سپيدان

5526سروستان
5527شيراز

5528فراشبند
5529فسا

5531فيروزاباد
5532قيروكارزين

5533كازرون
5534كوار

5535گراش
5536الرستان

5537المرد
5538مرودشت

5539ممسني
5541مهر

5542ني ريز

( 59 )قزوين   

5911آبيك
5912البرز
5913اوج

5914بوئين زهرا
5915تاكستان

5916قزوين

( 61 )قم   

6111قم

( 62 )کردستان   

6211بانه
6212بيجار

6213دهگالن
6214ديواندره

6215سرواباد
6216سقز

6217سنندج
6218قروه

6219كامياران
6221مريوان

( 65 )کرمان   

6511ارزوئيه
6512انار

6513بافت
6514بردسير

6515بم
6516جيرفت

6517رابر
6518راور

6519رفسنجان
6521رودبارجنوب

6522ريگان
6523زرند

6524سيرجان
6525شهربابك

6526عنبراباد
6527فارياب

6528فهرج
6529قلعه گنج

6531كرمان
6532كوهبنان

6533كهنوج
6534منوجان
6535نرماشير

( 68 )کرمانشاه   

6811اسالم آبادغرب
6812پاوه

6813ثالث باباجاني
6814جوانرود

6815داالهو
6816روانسر

6817سرپل ذهاب
6818سنقر

6819صحنه
6821قصرشيرين

6822كرمانشاه
6823كنگاور

6824گيالنغرب
6825هرسين

( 71 )کهگيلويه وبويراحمد   

7111باشت
7112بويراحمد

7113بهمئي
7114چرام

7115دنا
7116كهگيلويه
7117گچساران

7118لنده

( 73 )گلستان   

7311آزادشهر
7312آق قال
7313بندرگز

7314تركمن
7315راميان

7316علي آباد
7317كردكوي

7318كالله
7319گاليكش

7321گرگان
7322گميشان

7323گنبدكاووس
7324مراوه تپه

7325مينودشت

( 76 )گيالن   

7611آستارا
7612آستانه اشرفيه

7613املش
7614بندرانزلي

7615رشت
7616رضوانشهر

7617رودبار
7618رودسر

7619سياهكل
7621شفت

7622صومعه سرا
7623طوالش

7624فومن
7625الهيجان

7626لنگرود
7627ماسال

( 81 )لرستان   

8111ازنا
8112اليگودرز
8113بروجرد
8114پلدختر

8115خرم اباد
8116دلفان
8117دورود

8118دوره
8119رومشكان

8121سلسله
8122كوهدشت

( 83 )مازندران   

8311آمل
8312بابل

8313بابلسر
8314بهشهر
8315تنكابن
8316جويبار
8317چالوس
8318رامسر
8319ساري

8321سوادكوه
8322سوادكوه شمالي

8323سيمرغ
8324عباس آباد
8325فريدونكنار

8326قائم شهر
8327كالردشت

8328گلوگاه

8329محمودآباد
8331مياندورود

8332نكا
8333نور

8334نوشهر

( 87 )مرکزي   

8711اراك
8712آشتيان

8713تفرش
8714خمين

8715خنداب
8716دليجان
8717زرنديه

8718ساوه
8719شازند

8721فراهان
8722كميجان
8723محالت

( 89 )هرمزگان   

8911ابوموسي
8912بستك
8913بشاگرد

8914بندرعباس
8915بندرلنگه
8916پارسيان
8917جاسك

8918حاجي آباد
8919خمير
8921رودان

8922سيريك
8923قشم

8924ميناب

( 92 )همدان   

9211اسدآباد
9212بهار

9213تويسركان
9214رزن

9215فامنين
9216كبودرآهنگ

9217مالير
9218نهاوند
9219همدان

( 95 )يزد   

9511ابركوه
9512اردكان
9513اشكذر

9514بافق
9515بهاباد
9516تفت
9517خاتم

9518مهريز
9519ميبد

9521يزد

( 99 )خارج از کشور   

9999خارج از كشور
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نام وکد حوزه های امتحانی به همراه نام و کد استان محل سکونت  داوطلبان: (5)جدول شماره 

.کد استان دو رقمی و کد حوزه امتحانی سه رقمی می باشد: تذکر

( 11 )استان آذربايجان شرقی   

102واحد تبريز
( 21 )استان اصفهان   

175(خوراسگان)واحد اصفهان
( 29 )استان تهران   

100تهران
( 36 )استان خراسان رضوی   

111واحد مشهد
( 44 )استان خوزستان   

106واحد اهواز
( 53 )استان سيستان وبلوچستان   

109واحد زاهدان
( 55 )استان فارس   

163واحد شيراز
( 65 )استان کرمان   

108واحد كرمان
( 68 )استان کرمانشاه   

192واحد كرمانشاه
( 76 )استان گيالن   

117واحد رشت
( 83 )استان مازندران   

208واحد ساري
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) : ضوابط برخورداري از سهمیه رزمندگان و 1پیوست شماره (
ایثارگران انقالب اسالمی

هـاي  و تبصـره 1رزمندگانی که براساس ماده رزمندگان :
نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت چهارگانه ماده مذکور و آئین

ــه   ــدگان و جهــادگران داوطلــب بســیجی ب ــراي ورود رزمن ب
وزش عالی، حداقل شش ماه متـوالی  ها و مؤسسات آمدانشگاه

یا متناوب بـه طـور داوطلبانـه در منـاطق عملیـاتی حضـور       
اند، با مراجعه به نواحی بسیج سپاه و آن دسته از پرسـنل  داشته

کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمی  
تـا  31/6/1359ایران عالوه بر میـزان مـوظفی کـه از تـاریخ     

ماه متنـاوب شـرکت در   9ماه متوالی یا 6قل حدا31/6/1367
اند عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته

با تأیید باالترین مقام هر یک از نیروهـاي مسـلح (سـتاد کـل     
نیروهاي مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سـتاد  

، وزارت دفاع و پشـتیبانی »آجا«ارتش جمهوري اسالمی ایران 
، نیروهاي انتظـامی جمهـوري اسـالمی    »ودجا«نیروهاي مسلح 

توانند از مزایاي این قانون استفاده نمایند. ایـن  می») ناجا«ایران
توانند ابتدا به سازمان تابعه مراجعه و فرم مخصـوص  افراد می

استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون مربوطه را تکمیل و کـد  
تا آمار و اطالعات آنان بعد رقمی دریافت نمایند12رهگیري 

نام توسط ستاد کـل نیروهـاي مسـلح جمهـوري     از زمان ثبت
اسالمی ایران مورد تأیید نهایی قرار گیرد. ایـن داوطلبـان الزم   

فـرم  22مربوطه در بنـد  گزینه است در بخش پنجم با انتخاب 
23درخواست ثبت نام اینترنتی با درج کـد رهگیـري در بنـد    

ضاي خود جهـت اسـتفاده از ایـن سـهمیه را     فرم مربوطه، تقا
اعالم نمایند.

داوطلبان متقاضـی اسـتفاده از سـهمیه رزمنـدگان     تبصره :
رقمی به نشانی 12الزم است براي دریافت کد رهگیري » آجا«

مراجعه نمایند.www.aja.irاینترنتی 
سهمیه رزمندگان مخصـوص فـرد رزمنـده بـوده و     تذکر : 

کان استفاده از سهمیه والـدین خـود را   فرزندان این عزیزان ام
ندارند.

و 1جهـادگران رزمنـده کـه براسـاس مـاده      جهادگران :
نامـه اجرایـی قـانون    هاي چهارگانه ماده مذکور و آیـین تبصره

ایجاد تسهیالت براي ورود رزمنـدگان و جهـادگران داوطلـب    
بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی حـداقل شـش   

متناوب، به طور داوطلبانـه، در منـاطق عملیـاتی    ماه متوالی یا
انتخابو با پنجماند به شرح اشاره شده در بخش حضور داشته

نـام اینترنتـی،   فـرم درخواسـت ثبـت   22مربوط در بند گزینه
تقاضاي استفاده از این سهمیه را اعالم نمایند. 

آنها توضیح : آن دسته از جهادگران رزمنده که سوابق جبهه داوطلبانه
به سپاه منتقل شده است به مراکز سپاه و مابقی جهت پیگیري امور مربوط بـه  

به مراکـز جهـاد کشـاورزي    پنجمسهمیه خود به شرح اشاره شده در بخش 
مراجعه نمایند.

براساس مصوبه هیـأت محتـرم وزیـران در    بسیجی فعال :
بسـیجیانی کـه حـائز یکـی از شـرایط      28/4/77جلسه مورخ 

) باشـند، مشـمول قـانون ایجـاد     201نامه اجرایـی مـاده (  آیین
تسهیالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به 

1376دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب سال 
نامه اجرایی آن هستند.و آیین

فـرم  22مربـوط در بنـد   گزینـه انتخابگونه افراد با این
پـنجم شـرح اشـاره شـده در بخـش     نام و بـه درخواست ثبت

توانند تقاضاي خود جهت استفاده از این سـهمیه را اعـالم   می
نمایند.

واجدین شرایط استفاده از سهمیه بسیجی فعال، فقط یـک  :1تذکر
دارند. بنابراین نام و ثبتبار حق استفاده از سهمیه مزبور را در صورت قبولی 

تحصیلی دانشـگاه آزاد اسـالمی از   داوطلبانی که قبالً در هریک از مقاطع 
باشند  حق استفاده مجدد از آن نام نمودهو ثبتسهمیه مذکور استفاده کرده

را ندارند.
فعـال،  داوطلبان واجد شرایط استفاده از سـهمیه بسـیجی  : 2تذکر

دوره دکتـري  جهت برخورداري از این امتیاز به منظور پذیرش در آزمـون  
نمره کل آخـرین  %95بایستی ها، میهمیهدر حد ظرفیت مصوب ستخصصی

نفر پذیرفته شده عادي (بدون سهمیه) را کسب نمایند. 
23: دریافت کد رهگیري از مراکز سپاه و درج آن در بنـد  3تذکر 

نام اینترنتی براي متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان و بسـیجی  فرم ثبت
ق جبهه داوطلبانه آنها به سپاه فعال و آن دسته از جهادگران رزمنده که سواب

منتقل شده، اجباري است.
داوطلبان واجد شرایط جامعه هدف بنیاد شهید :ایثارگران

و امور ایثارگران شـامل آزادگـان و همسـر و فرزنـدان آنـان،      
و همسـر  درصد به باال25جانبازان همسر و فرزندان ،جانبازان

22مربـوط در بنـد   توانند با انتخاب گزینهو فرزندان شهدا می
نام اینترنتی از سـهمیه ایثـارگران اسـتفاده    فرم درخواست ثبت

رقمی براي این قبیل از داوطلبان 12نمایند. (درج کد رهگیري 
باشد).مینالزامی 

طبق مقررات، خـواهر و بـرادر شـهید در شـمول     تذکر :
گیرد.استفاده از سهمیه شاهد قرار نمی

نام اینترنتی به هر دلیـل متقاضـی   داوطلبانی که در زمان ثبت
» 1«استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران مطابق پیوسـت شـماره   

این دفترچه راهنما نباشند، درخواست آنان در خصوص اصـالح یـا   
باشد.ها قابل قبول نمیاعمال این سهمیه
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)Ph.Dدکتري تخصصی (دورهوظیفه عمومی داوطلبان خدمت) : شرایط 2پیوست شماره (

نام الزم است یکی از شرایط ذیل را دارا باشند :شدگان مشمول وظیفه عمومی دوره دکتري تخصصی براي ثبتتذکر : پذیرفته

عمومی وظیفهخدمت شرح وضعیت کد و ضعیت
داشتن کارت پایان خدمت.1

و ایثارگران همچنین مشموالن داراي برگ معافیت موقت بدون غیبت موارد خاصپزشکی یا ،ئم کفالتاشتن کارت معافیت داد2
.نام و تحصیل نخواهند داشت(پزشکی یا کفالت...) در مدت اعتبار آن منعی براي ثبت

3
التحصـیالن دوره کارشناسـی   همچنین فارغشندبااز انجام خدمت دوره ضرورت معاف میو قبل از آن1343نیمه اول متولدین 

را ارائـه  عنایت مقام معظم رهبري سنیمشروط بر این که در زمان قبولی در دانشگاه کارت معافیت 1352ارشد ناپیوسته متولد 
نمایند.

4
اشتغال به خدمت و موافقت بـا  ها با ارائه گواهی ها و وزارتخانهالتحصیالن دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته متعهد در سازمانفارغ

رسد با ارائه مـدارك  به اتمام می31/6/94تحصیل از باالترین مقام اجرایی سازمان مربوطه. افرادي که دوران تعهدشان تا تاریخ 
نام و تحصیل نخواهند داشت.الزم منعی براي ثبت

5
با ذکر نوع همکاري فرد سازمان مربوطهارائه گواهی از نیروهاي نظامی و انتظامی جمهوري اسالمی ایران باپایورشاغلین رسمی 

در نیرو و موافقت با تحصیل در دانشگاه.

6

سپري نشـده  31/6/94التحصیالن دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته که بیش از یک سال از فراغت از تحصیل آنان تا تاریخ فارغ-
مجاز به اتمام رسانده باشند.باشد مشروط بر این که دوره کارشناسی ارشد را در سنوات

شروع تحصـیل  و نام مشموالن داراي برگ آماده به خدمت بدون درج غیبت مشروط بر این که تاریخ اعزام آنان در زمان ثبت-
شان تا تاریخ اعزام بایستی به موقع خود را براي انجام خـدمت وظیفـه   این افراد در صورت عدم اعالم قبولی،سپري نشده باشد

گردند.ی نمایند در غیر این صورت غایب محسوب میمعرف
مشموالن مشغول خدمت دوره ضرورت (کارکنان وظیفه در حال خدمت) به شرط دارا بودن سایر شرایط از جمله عدم غیبـت  -

به اتمام نبه طور قطع خدمتشا31/6/94قبل از اعزام براي ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد. مشموالنی که تا تاریخ 
نام ندارند.رسد با ارائه کارت پایان خدمت منعی براي ثبتمی

7

هاي علمیه در صورتی که مرکز مدیریت هاي علمیه داراي مدرك کارشناسی ارشد و همچنین معافیت تحصیلی حوزهطالب حوزه
به قادر است ضمن اشتغال به تحصیل در هاي علمیه کشور یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان تأیید نمایند طلحوزه

نام و اشتغال به تحصیلی وي در دانشگاه ثبتحوزه به موازات آن در دانشگاه نیز با همان معافیت تحصیلی حوزه تحصیل نماید، 
ائه نمایند. نام هر نیمسال در دانشگاه بایستی موافقت نامه تحصیلی را از حوزه مربوط ارالذکر براي ثبتبالمانع است. طالب فوق

اي را لغو نماید ادامه تحصیل وي در دانشگاه منوط به کسب اجـازه  بدیهی است هر زمان که حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبه
از سازمان وظیفه عمومی توسط دانشگاه و صدور معافیت تحصیلی دانشگاهی خواهد بود.

عافیت تحصیلی براي آنان صادر نخواهد شد.باشند و ممشموالن غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی: 1تذکر 
التحصیالن مشمول دوره دکتري تخصصی همچنین دانشجویان اخراجی و انصرافی دوره دکتري تخصصـی مجـاز بـه شـرکت در     فارغ:2تذکر 

باشند.آزمون نمی
ف داده و همچنین از تاریخ انصـراف  سقف مجاز سنوات تحصیلی انصرادر دانشجویان انصرافی دوره دکتري تخصصی در صورتی که :3تذکر 

آنان در رشته/محل قبلی بیش از یک سال نگذشته باشد چنانچه مجدداً در رشته/محل دیگري در دوره دکتري تخصصی پذیرفته شوند مشروط بر 
نام و تحصیل در مجاز به ثبتاز امتیاز آزمون مجدداً استفاده نکرده باشند پس از اخذ مجوز تحصیل از وظیفه عمومی22/8/90این که از تاریخ 

باشند.رشته/محل جدید می
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»سمه تعالیاب«

......................................نام پدر :......................................نام :...............................................نام خانوادگی :
....................................محل صدور :...................... ...................شماره شناسنامه :......................... تاریخ تولد :

نوع معلولیت : 

معلول ناشنواي مطلقـ 1

.باشدهاي حرکتی (به استثنا دستها) داراي نوعی معلولیت میمعلول جسمی و حرکتی که در اندامـ 2

به باال در هر دو چشم دید ندارند)%70معلول نابیناي مطلق (معلولین نابینائی که ـ 3

جهت ارتباط با محیط اطراف دچار مشکل شود)» سمعک«معلول نیمه شنوا (معلولی که بدون وسیله کمکی ـ 4

.باشدهاي فوقانی داراي نوعی معلولیت میمعلول جسمی و حرکتی که در اندامـ 5

درك نور را از فاصله یک متري و بیشتر دارند)معلول نیمه نابینا ( معلولین نابینائی که ـ 6

، رشته(Ph.D)اینجانب با مشخصات فوق، درخواست صدور گواهی ویژه معلولین جهت شرکت در آزمون ورودي دکتري تخصصی
را دارم............................................................ 

...................................خیابان :.................................................... شهر/روستا :...................................... .........آدرس محل سکونت : استان :
.............................................پالك :......... ....................................................................................................کوچه :

امضاي داوطلب:تاریخ تنظیم:نام و نام خانوادگی داوطلب : 

مراتب فوق مورد تأیید است.

پذیرش و هماهنگی استان تهران:معاونت توانبخشی استان :

نام و نام خانوادگی:نام خانوادگی :نام و 

امضاء و مهرامضاء و مهر

در این قسمت چیزي ننویسید.
خود 3×4لطفاً عکس 

را با چسب مایع در 
.این محل بچسبانید

کننده ) : گواهی ویژه داوطلبان معلول شرکتالف-3پیوست شماره (
1394سال (Ph.D)در آزمون ورودي دکتري تخصصی 
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»سمه تعالیاب«

....................................................................رئیس محترم مرکز آزمون 

سالم علیکم ؛ 

فرزند بدینوسیله آقاي  

از استان اي درصد  به شماره رایانهجانباز معزز 

در آزمون مذکور به علت حائز شرایط بودن در طلب شماره و داو

هاي مشروحه زیر (بند عالمتگزاري شده) تقاضاي استفاده از منشی/ رابط را دارد لذا خواهشمنداست با عنایت به نوع ضایعه جانبازي یکی از ردیف

یشتر جهت پاسخگویی به سؤاالت مبذول گردد.اقدام مقتضی در این خصوص و همچنین استقرار در محل مناسب و ارائه زمان ب

(جانبازي که فاقد بینایی بوده یا حداکثر بینایی او پس از اصالح کمتر از نابینایی -1
200
باشد).20

ندارد ضمناً ایشان دفترچه آزمون بریل نیاز دارد

(جانبازي که بینایی او پس از اصالح بین بینایی کم-2
200
تا20

70
باشد.20

ندارد داردنیاز ضمناً ایشان دفترچه آزمون درشت خط 

(جانبازي که قادر به شنیدن گفتار دیگران نیست و میزان ناتوانی حس شنوایی او پس از اصالح هفتاد دسی بل ناشنوایی عمیق/کر و الل -3

باشد).

دسی بل باشد).69تا 35(جانبازي که میزان ناتوانی حس شنوایی او پس از اصالح بین ایی نیمه شنو-4

باشد).ها یا دست کاتب داراي قطع عضو یا از کارافتادگی می(جانبازي که از ناحیه دستها قطع یا از کار افتادگی دست-5

(جانباز قطع نخاع از ناحیه گردن یا کمر که نیاز به استفاده از ویلچیر دارد).قطع یا از کارافتادگی پاها -6

ها در انتقال گفتار به دیگران نیز دچار اختالل دیدگی از ناحیه سر عالوه بر از کارافتادگی دست(جانبازي که به دلیل آسیبفلج مغزي -7

باشد).می
لب : آدرس دقیق محل سکونت و شماره تلفن تماس داوط

هطقران شهرستان/ منگرئیس بنیاد شهید و امور ایثار

مهر و امضاء :

خود 3×4لطفاً عکس در این قسمت چیزي ننویسید.
را با چسب مایع در 

.این محل بچسبانید

هاي ویژه نامه داوطلبان جانباز داراي معلولیتمعرفی) : ب-3ره (پیوست شما
انشگاه آزاد اسالمید1394سال (Ph.D)دکتري تخصصی دوره ورودي در آزمون 
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نام و شرکت اتباع خارجی شرایط و ضوابط ثبت) : 4پیوست شماره (

مقیم جمهوري اسالمی ایران در آزمون ورودي تحصیالت تکمیلی 

شرایط داوطلبان :
کلیه اتباع خارجی مقیم کشور جهت شرکت در آزمـون سـال   

دکتـري  باید عالوه بر شرایط عمـومی و اختصاصـی آزمـون    1394
شرایط زیر نیز باشند: داراي ) Ph.Dتخصصی (

و داراي ایـران جمهوري اسالمی نام اتباع خارجی مقیم ثبت-1
در آزمون ورودي تحصیالت تکمیلی منوط به داشـتن  اقامت قانونی

:باشدیکی از مدارك اقامتی یا شناسایی معتبر زیر می
دفترچه پناهنـدگی سیاسـی صـادره از نیـروي انتظـامی      -1-1

.جمهوري اسالمی ایران
اي که داراي پروانه اقامت با حداقل اعتبار شـش  گذرنامه-2-1

ماه باشد.
کارت هویت اتباع خارجی صادره از اداره کل امور اتباع -3-1

.1394و مهاجرین خارجی وزارت کشور داراي اعتبار در سال
دار صـادره از اداره کـل امـور    برگ تردد خروجی مدت-4-1

.ت کشوراتباع و مهاجرین خارجی وزار
صـادره از سـوي اداره کـل    هشتمکارت آمایش مرحله -5-1

امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.
هاي تحصیلی اتباع خارجی پذیرفته شده در هر یک از رشته-2

معاونـت  واجد شرایط و ضـوابط اعـالم شـده از سـوي     الزم است
به باشند و محل تحصیل خود را با توجهسنجش و پذیرش دانشگاه

شرایط و ضوابط مربوطه و رعایت مناطق ممنوعه در هنگـام تعیـین   
رشته انتخاب نموده باشند در غیر این صورت قبـولی آنـان منتفـی    

نام و ادامه تحصیل آنـان ممانعـت بـه عمـل     تلقی گردیده و از ثبت
آید.می

هـاي ذیـل ممنـوع    شرکت اتباع خارجی در رشـته :1تذکر مهم 
باشد : می

ها).هوا فضا (کلیه گرایشمهندسی-1
ها).اي (کلیه گرایشمهندسی هسته-2
ها).مهندسی شیمی (کلیه گرایش-3

جهت اطالع از مناطق ممنوعه براي تردد و اقامـت  :2تذکر مهم 
توانید به صفحه بعد مراجعه فرمایید. شـایان ذکـر   اتباع خارجی می

ر ایـن منـاطق   اع خارجی مقیم مجاز به انتخاب رشـته د باست که ات
باشند.نمی

اي که مغایرت شرایط داوطلب با شرایط اعالم در هر مرحله-3
شده از سوي اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور 
تشخیص داده شد از ادامه مراحـل گـزینش یـا تحصـیل داوطلـب      

آید.جلوگیري به عمل می
و آن دسته از به استثناي دارندگان دفترچه پناهندگی سیاسی -4

دانشجویانی که بنا به دالیلی موجه قادر به عزیمت به کشور متبـوع  
شـدگان در  نام و ادامه تحصیل سایر پذیرفتهباشند، ثبتخویش نمی

ها و مؤسسات آموزش عالی کشور منوط به انجام تشریفات دانشگاه
قانونی خروج از کشور و اخذ گذرنامه با روادیـد تحصـیلی معتبـر    

هاي واجد شرایط قانونی که داراي گذرنامه . بنابراین وروديباشدمی
اداره کل واحـدهاي  اي که توسط نامهباشند برابر شیوهتحصیلی نمی

دانشگاه آزاد اسالمی تهیه و بـه واحـدهاي   المللی و برون مرزي بین
دانشگاهی ابالغ خواهد شد پذیرش اولیه شده و در اولـین نیمسـال   

گـردد.  بدون احتساب در سنوات اعطا میتحصیلی به آنان مرخصی
بدیهی است پس از انجام تشریفات قانونی خروج از کشور صـدور  
گذرنامه و اخذ روادید تحصیلی در نیمسال بعدي طبـق ضـوابط از   

نام قطعی خواهد شد.دانشجو ثبت
گزینـه  نام در آزمـون شدگان در هنگام ثبتچنانچه پذیرفته-5

مــت نــزده باشــند، پــذیرش آنــان لغــو اتبــاع غیــر ایرانــی را عال
گردد.می

زمان اتباع غیر ایرانـی شـاغل بـه تحصـیل در     تحصیل هم-6
هاي آزاد، دولتـی،  آموزشی دانشگاهواحدهايو مراکز ها و دانشگاه

المصـطفی (ص)  کـز جامعـه  انور، جامع علمـی کـاربردي و مر  پیام
ممنوع است.»ع«و آموزش عالی اهل بیتالعالمیه
شدگان غیرایرانـی، محـرز   نچه در حین تحصیل پذیرفتهچنا-7

بـوده و  )Ph.Dدکتري تخصصـی ( گردد که دانشجو داراي مدرك 
مجدداً با شرکت در آزمون، در مقطع تحصیلی تکراري پذیرفته شده 
است از تحصیل آنان ممانعت بـه عمـل آمـده و اخـراج محسـوب      

لزم به اخذ تعهد از گردند. دانشگاه محل قبولی اتباع غیر ایرانی، ممی
نام اولیه هستند.دانشجو در مرحله پذیرش و ثبت

جمهوري اسالمی ایـران هیچگونـه تعهـدي در خصـوص     -8
صدور مجوز اقامت براي خانواده پذیرفته شدگان (به استثناي همسر 

و فرزند داراي اقامت قانونی دانشجو) در کشور ندارد.
منجـر بـه ایجـاد    هـایی کـه   پذیرش اتباع خارجی در رشته-9

تعهدات استخدامی براي جمهوري اسالمی ایـران شـود و همچنـین    
هاي خاصی که در این دفترچه راهنما قید شده اسـت   برخی از رشته

باشد. اکیداً ممنوع می
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هاي تابعهبه تفکیک شهرستانخارجی اقامت اتباعجهتممنوعه هاي و شهرستانهااسامی استان

ههاي ممنوعشهرستاناستانردیف
باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع میآذربایجان شرقی 1
باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع ـ کلیه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع خارجی ممنوع میآذربایجان غربی 2
سـوار، گرمـی،   آبـاد، بیلـه  هـاي پـارس  باشد و اقامت اتباع عراقی در شهرستاناقامت اتباع افغانی ممنوع میاردبیل 3

باشد.شهر و نمین ممنوع میمشکین

اصفهان4
شهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، بخش مرکزي استان اصفهان، دهاقـان،  هاي نطنز، فریدن، فریدونشهرستان

بـراي اقامـت اتبـاع    از شهرسـتان آران و بیـدگل   ابوزیدبخش و اردستان،بانک، خور و بیانائین، گلپایگان
باشد.افغانی ممنوع می

اقامت اتباع خارجی در استان بالمانع است.البرز5
هاي مهران، دهلران و شـهرهاي  اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت کلیه اتباع خارجی در شهرستانایالم 6

باشد.مرزي ممنوع می
باشد.هاي دیلم و گناوه براي اقامت اتباع افغانی ممنوع میصرفاً شهرستانبوشهر7
بالمانع است.شهرداري تهران13در منطقه اقامت اتباع خارجی در استان به استثناء منطقه خجیرتهران8
باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع میچهارمحال و بختیاري 9

خراسان جنوبی 10
باشد. اقامت هاي مرزي نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه ممنوع میت کلیه اتباع خارجی در شهرستاناقام

هاي بیرجند، قایم، فردوس و بشرویه مجاز است. اقامـت اتبـاع عراقـی در سـطح     اتباع افغانی در شهرستان
باشد.استان ممنوع می

تایباد، خواف، سرخس، کالت نادري و درگز براي اقامـت اتبـاع   جام، قوچان،هاي مرزي : تربتشهرستانخراسان رضوي 11
افغانی ممنوع است.

باشد.اقامت اتباع افغانی و عراقی ممنوع میخراسان شمالی 12

خوزستان 13
گتونـد ممنـوع و اقامـت سـایر اتبـاع خـارجی در       شهرسـتان اقامت اتباع افغانی در سطح استان به استثناء 

باشد. مشهر و دشت آزادگان ممنوع میهاي آبادان، خرشهرستان
هـاي آبـادان و خرمشـهر بالمـانع     اقامت اتباع خارجی دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرسـتان تبصره :

باشد.می
باشد.هاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقی مجاز میاقامت اتباع افغانی ممنوع ـ صرفاً شهرستانزنجان14

سمنان15
ه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مرکز آزمایش معراج یک و منطقه دامغان از جـاده جنـدق بـه طـرف     منطق

هـاي  اقامـت اتبـاع افغـانی در شهرسـتان    باشـد. میممنوعبراي اقامت اتباع خارجی مرکز آزمایش سراج
شاهرود و دامغان ممنوع است.

هـاي  باشد. اقامت و تردد اتبـاع خـارجی در شهرسـتان   تان ممنوع میافغانی و عراقی در کل اساقامت اتباع سیستان و بلوچستان16
هاي خاش، ایرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع است. هاي مرزي شهرستانزابل، هیرمند و زهک و نیز بخش

انی و خنج براي اقامت اتباع افغریز اشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم، نیهاي فیروزآباد، فرشهرستانفارس17
باشد.ممنوع می

باشد.به استثناء شهرستان قزوین سایر شهرهاي استان براي اقامت اتباع افغانی ممنوع میقزوین18
اقامت اتباع خارجی در استان بالمانع است.قم19
هـاي بانـه و مریـوان و همچنـین     اقامت اتباع افغانی ممنوع ـ بخش مرکـزي شهرسـتان سـقز و شهرسـتان     کردستان20

(به استثناي مهمانشهرها)باشد.مرزي استان براي اقامت اتباع خارجی ممنوع میشهرهاي

کرمان 21
، قلعـه گـنج، فاریـاب، نرماشـیر،     هاي منوجان، بافت، عنبرآباد، ریگـان، بـم  اقامت اتباع افغانی در شهرستان

ان ممنـوع  ممنـوع اسـت همچنـین اقامـت اتبـاع عراقـی در کـل اسـت        رودبار ،فهرجکهنوج، جیرفت، انار،
باشد.می

باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع ـ کلیه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع خارجی ممنوع میکرمانشاه 22
باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع میکهگیلویه و بویراحمد23
باشد.هاي گرگان و گنبد براي اقامت اتباع افغانی مجاز میصرفاً شهرستانگلستان24
باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع مییالن گ25
باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع میلرستان26
باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع میمازندران 27
محالت، زرندیه، کمیجان و بخش خنداب از فراهان، فرمهین، هاي آشتیان، تفرش، خمین، شازند، شهرستانمرکزي 28

باشد.ع افغانی ممنوع میتوابع اراك براي اقامت اتبا
باشد. کل استان آباد، قشم، ابوموسی و جاسک ممنوع میهاي کیش، حاجیاقامت اتباع عراقی در شهرستانهرمزگان29

براي اقامت اتباع افغانی ممنوع است.
باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع میهمدان30
باشد.افغانی ممنوع میهاي خاتم و بافق براي اقامت اتباعصرفاً شهرستانیزد31



94جدول نام ، نشانی و تلفن محل های دانشگاهی  دوره دکتری تخصصی : (5)پیوست شماره 

شماره تلفن و کد شهرستاننام محل دانشگاهی  نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

استان آذربايجان شرقی

4-2228211،2235583 - (0426)واحد اهر تبريز، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی-  جاده اهر2کیلومتر 

5-7238893 - (0412)واحد بناب ،روبروی پلیس راه، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی(ره)خیابان امام خمینی 

5-3318681 - (0411)واحد تبريز  جاده تهران، مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی2کیلومتر 

3-66933501 - (021)واحد تهران مرکزی 160خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، خ فرصت شیرازی پالک 

2228222 - (0431)واحد سراب خیابان فرهنگیان ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

4-2225311 - (0471)واحد شبستر جنب پارک آزادگان، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

6222616 - (0422)واحد عجب شیر انتهای خیابان معلم ، روبروی ثبت احوال

9-3254506 - (0421)واحد مراغه بلوار شهید درخشی، مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

2-2265111 ، 2264065 - (0491)واحد مرند  جاده تبريز، میدان دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمی2کیلومتر 

4-4325701 - (0412)واحد ممقان میدان نماز، بلوار شهید باهنر

3-2237040 - (0423)واحد میانه بلوار شهدای زينبیه، جنب پارک موتوری شهرداری

استان آذربايجان غربی

6-3440094 - (0441)واحد ارومیه خیابان شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسالمی

2338670 - (0442)واحد مهاباد کوی دانشگاه ، مجتمع اداری و آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

استان اردبيل

29-24-22-7728020 - (0451)واحد اردبیل میدان بسیج، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

4254905 - (0452)واحد خلخال ، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی(عج)خیابان ولیعصر

استان اصفهان

9-5354001 - (0311)(خوراسگان)واحد اصفهان ، ارغوانیه (جی شرقی)اصفهان ، انتهای خیابان جی 

4-3660011 ،6-3660200 - (0311)واحد خمینی شهر منظريه، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسالمی

3-2624051 - (0322)واحد دهاقان شهرضا-  جاده دهاقان3کیلومتر 

5-3243001 - (0321)واحد شهرضا انتهای خیابان پاسداران

5-7420134 - (0311)واحد فالورجان بلوار بسیج، بلوار دانشگاه

5550055 - (0361)واحد کاشان قم، جنب بیمارستان شهید بهشتی-  جاده کاشان3کیلومتر

5224600 ،2-5230360 - (0335)واحد مبارکه ، بلوار معلم، دانشگاه آزاد اسالمی(ره)میدان امام خمینی 

9-2644048 - (0331)واحد نجف آباد بلوار دانشگاه

استان البرز

6-34418143 - (026)واحد کرج (ع)انتهای رجائی شهر، بلوار شهید موذن، مجتمع دانشگاهی حضرت امیرالمومنین

استان ايالم

8-2227526 - (0841)واحد ايالم انتهای بلوار دانشجو

استان بوشهر

9-5682305 - (0771)واحد بوشهر شهرجديد عالیشهر، بلوار دانشگاه، مجتمع دانشگاهی عالیشهر
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استان تهران

واحد يادگار امام خمینی 

شهرری (ره)

(021) - 5277800-4 ، مجتمع دانشگاهی يادگار امام(ره)قم ، نرسیده به پل هوايی مرقد مطهر حضرت امام -اتوبان تهران

7-56358105 - (021)واحد اسالمشهر میدان نماز، خیابان شهید صیاد شیرازی

9-88059686 - (021)واحد الکترونیکی 7میدان ونک ،خیابان مالصدرا ، خیابان شیراز جنوبی ، کوچه سرو ، پالک 

30-88830826 - (021)واحد تهران جنوب enroll.azad.ac.ir يا www.azad.ac.ir: مراجعه به سايت واحد تهران جنوب به آدرس 

9-33594950 - (021)واحد تهران شرق جاده خاوران، شهرک قیام دشت، انتهای خیابان شهید باهنر

2 - (021)واحد تهران شمال

2977862-3,22952911,22977859

16چهارراه پاسداران، میدان هروی، خیابان گلستان پنجم، خیابان مکران جنوبی، پالک 

9-44220677 - (021)واحد تهران غرب بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل شهید همت، کوچه شهید حسن آذری، جنب شهرک هما

9-76328181 - (021)واحد دماوند بلوار شهید بهشتی، نرسیده به میدان معلم

24-76505017 - (021)واحد رودهن فیروزکوه- جاده دماوند

46896000 - (021)واحد شهرقدس  شهر قدس ، انتهای بلوار شهید کلهر20تهران ، بزرگراه فتح ، کیلومتر 

22609043 - (021)واحد علوم داروئی خیابان شريعتی، قلهک، خیابان يخچال، کوچه ياسمن، واحد علوم داروئی

6-44865154 - (021)واحد علوم و تحقیقات میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به طرف حصارک

3-76443868،76444091 - (021)واحد فیروزکوه (عج) متری، ابتدای شهرک ولیعصر45خیابان 

4-36725011 - (021)واحد ورامین پیشوا، شهرک نقش جهان

استان چهارمحال وبختياري

3-3361000 - (0381)واحد شهرکرد رحمتیه، مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

استان خراسان جنوبی

5-4430001 - (0561)واحد بیرجند غفاری.. انتهای خیابان آيت ا

3،2222540-2224901 - (0534)واحد فردوس خیابان همافران

استان خراسان رضوي

61-2294958 - (0531)واحد تربت حیدريه مشهد-  جاده تربت حیدريه 7کیلومتر(عج)شهرک ولیعصر

2646810،2467871 - (0571)واحد سبزوار میدان دکتر شريعتی، خیابان دانشگاه

2225558،2224180 - (0581)واحد قوچان مشهد، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی- جاده قوچان4کیلومتر 

7-8250501 - (0532)واحد کاشمر  مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی4بلوار سیدمرتضی، کیلومتر

7255000 - (0533)واحد گناباد میدان بسیج، خیابان دانشگاه

4-6220010 - (0511)واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسالمی59قاسم آباد، بلوار امامیه، امامیه 

10-6621901 - (0551)واحد نیشابور خیابان پژوهش، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

استان خراسان شمالی

94-2296982 - (0584)واحد بجنورد  شهريور جنوبی، خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی17خیابان 

8-6243900 - (0585)واحد شیروان خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی

استان خوزستان

4،4460118-4460113 - (0631)واحد آبادان طالقانی، دانشگاه آزاد اسالمی.. طالقانی، روبروی بیمارستان آيت ا.. آبادان، بلوار آيت ا
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6-3223434 - (0652)واحد امیديه امیديه، بلوار دانشگاه

4-3348420 - (0611)واحد اهواز بلوار گلستان، فلکه فرهنگ شهر، دانشگاه آزاد اسالمی

5-6260601 - (0641)واحد دزفول انديمشک، جنب بیمارستان دکتر گنجويان، بلوار آزادگان، دانشگاه آزاد اسالمی-ابتدای جاده دزفول

2225520،2222009 - (0691)واحد رامهرمز ايذه، کیلومتر يک-، جاده کمربندی اهواز(سیلو)میدان توحید

4-6232491 - (0612)واحد شوشتر منطقه شوشترنو، بلوار دانشگاه

2330511 - (0652)واحد ماهشهر ، خیابان دانشگاه(ره)بلوار امام خمینی 

2-3330091 - (0681)واحد مسجدسلیمان سه راهی سد شهید عباسپور

استان زنجان

5226080،5278916 - (0242)واحد ابهر خرمدره ، بلوار دانشجو، مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی-  جاده ترانزيت ابهر4کیلومتر 

7-4221001 - (0241)واحد زنجان اعتماديه خیابان معلم

استان سمنان

4-5236813 - (0232)واحد دامغان  جاده چشمه علی، بعد از شهرک گلستان1کیلومتر 

9-3354040 - (0231)واحد سمنان  جاده دامغان، ، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی5میدان امیرکبیر، کیلومتر 

3390560، 2-3394530 - (0273)واحد شاهرود بلوار دانشگاه ، مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

12-4225009 - (0232)واحد گرمسار میدان انقالب ، خیابان انتفاضه

استان سيستان وبلوچستان

2443600،2441600 - (0541)واحد زاهدان خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

استان فارس

5-4225001 - (0732)واحد استهبان (ع)میدان دانشجو ، بلوار امام رضا 

2-4447001 - (0791)واحد جهرم میدان شهید چمران، بلوار رضوان

5-6410040 - (0711)واحد شیراز  جاده صدرا ، سمت راست ، مجتمع پرديس دانشگاه آزاد اسالمی5کیلومتر - شیراز 

6222892،6222945 - (0712)واحد فیروزآباد خیابان بسیج، بلوار دانشگاه

6-2230505 - (0721)واحد کازرون شیراز- جاده کازرون5کیلومتر 

9-2251002 - (0781)واحد الرستان شهرجديد، ابتدای بزرگراه دکتر دادمان، مجتمع کوثر

5221100،5220008 - (0782)واحد المرد میدان دانشجو

5-3338684 - (0728)واحد مرودشت تخت جمشید-  جاده مرودشت3کیلومتر 

استان قزوين

7-5270130 - (0282)واحد تاکستان  جاده همدان، نرسیده به سه راه شامی شاپ،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی5کیلومتر 

6-3665275 - (0281)واحد قزوين خیابان دانشگاه ، باالتر از پونک

استان قم

5-37780001 - (025)واحد قم طالقانی ، میدان پلیس.. ، خیابان آيت ا(ع) خرداد، امامزاده سیدعلی 15بلوار 

استان کردستان

3-3288661 - (0871)واحد سنندج خیابان پاسداران، سه راه سعدی
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استان کرمان

4222028،4222058 - (0347)واحد بافت انتهای بلوار دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

2412100،2412900 - (0348)واحد جیرفت خیابان دانشجو، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

4-3224731 - (0391)واحد رفسنجان بزرگراه واليت

7-4250856 - (0342)واحد زرند ابتدای جاده سرباغ، دانشگاه آزاد اسالمی

5203000 - (0345)واحد سیرجان انتهای بلوار هجرت ، بلوار دانشگاه

50-3210043 - (0341)واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسالمی(عج)بلوار ولیعصر

استان کرمانشاه

6-7243181 - (0831)واحد کرمانشاه میدان فردوسی ، خیابان شهید جعفری ، انتهای بلوار شهرک ژاندارمری ، مجتمع دانشگاهی امام خمینی

(ره)

استان کهگيلويه وبويراحمد

4-3332033 - (0742)واحد گچساران  دانشگاه3، ساختمان شماره ...فلکه ا

4-3373212 - (0741)واحد ياسوج اصفهان، روستای بلهزار، مجتمع اداری دانشگاه-  جاده ياسوج 5کیلومتر 

استان گلستان

6-6722223 - (0174)واحد آزادشهر خیابان شهید رجايی، دانشگاه آزاد اسالمی

6224500،6222300 - (0173)واحد علی آبادکتول بلوار دانشگاه، مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

3351003،3351787 - (0171)واحد گرگان بلوار شهید کالنتری، خیابان دانشجو، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

استان گيالن

4-3242093 - (0181)واحد بندرانزلی پیشوايی، جنب بازار گیالر.. غازيان، بلوار آيت ا

4223152 - (0131)واحد رشت الکان، پل تالشان- جاده رشت3فلکه گاز، کیلومتر 

3-2229081 - (0141)واحد الهیجان خیابان کاشف شرقی، انتهای کوی شقايق، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

استان لرستان

4-2234731 - (0664)واحد الیگودرز جاده کمربندی، میدان دانشگاه

3518008 ، 3518000 - (0662)واحد بروجرد (ره)میدان نواب، خیابان يادگار امام ، مجتمع دانشگاهی امام خمینی 

20-6200010 - (0661)واحد خرم آباد کمالوند..  جاده تهران ، مجتمع دانشگاهی آيت ا5کیلومتر 

استان مازندران

3-2517000 - (0121)آملی... واحد آيت ا بابل ، فرعی دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی- جاده قديم آمل

7-3299925 - (0111)واحد بابل ، ساختمان مرکز دانشگاه آزاد اسالمی56کمربندی غربی، چهارراه فلسطین، توحید 

8-4230515 - (0192)واحد تنکابن  ، مجتمع آموزشی ولی آباد2خیابان چالوس، کیلومتر 

4-2226601 - (0191)واحد چالوس (ع) شهريور، روبروی مسجد امام حسین 17چالوس، خیابان 

3-2132891 - (0151)واحد ساری  جاده دريا ، مجتمع دانشگاهی7کیلومتر 

30-2145025 - (0123)واحد قائم شهر  جاده نظامی ، دانشگاه آزاد اسالمی7کیلومتر 

 - (0122)واحد نور

6228767و6211097و6210794

ابتدای جاده چمستان
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94جدول نام ، نشانی و تلفن محل های دانشگاهی  دوره دکتری تخصصی : (5)پیوست شماره 

شماره تلفن و کد شهرستاننام محل دانشگاهی  نشــــانی محـــل دانشــــگاهــی

استان مرکزي

9-34132451 - (086)واحد اراک ، شهرک دانشگاهی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسالمی(ره)، بلوار امام خمینی (ره)میدان امام خمینی 

5-46337801 - (086)واحد خمین سعیدی.. میدان انقالب، خیابان آيت ا

42433028 - (086)واحد ساوه میدان فلسطین، دانشگاه آزاد اسالمی

3-43231020 - (086)واحد محالت خامنه ای، خیابان دانشگاه.. بلوار آيت ا

4-44463250،44463062 - (086)واحد نراق (ره)خیابان امام خمینی 

استان هرمزگان

4-6665500 - (0761)واحد بندرعباس ، چهارراه نخل ناخدا، بلوار دانشگاه، پرديس(ره)بلوار امام خمینی 

5227136،5224470 - (0763)واحد قشم ، روبروی مسجد ايمان(عج)خیابان ولیعصر

مرکز آموزش بین المللی

 قشم

(0763) - 5259151-4 .جزيره قشم ، خیابان فرمانداری ، میدان نريمان 

6-4455765 - (0764)مرکزبین المللی کیش 506کیش ، میدان سنائی ، ساختمان کیش اير ، طبقه اول ، واحد 

.تحصیلی به صورت ريالی می باشد و در محل دانشگاهی اعالم می گردد (ترم)در واحدهای بین الملل شهريه هرنیمسال 

استان همدان

2228093 - (0851)واحد مالير ، دانشگاه آزاد اسالمی(ع)پارک سیفیه، باالتر از بیمارستان امام حسین 

9-4494000 - (0811)واحد همدان انتهای شهرک شهید مدنی، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

استان يزد

4-3625951 - (0352)واحد اشکذر تهران ، بلوار دانشگاه-  جاده يزد5کیلومتر 

10-6228000 - (0352)واحد تفت خیابان ساحلی شمالی، کوی دانشگاه آزاد اسالمی

9-7780161 - (0352)واحد میبد میبد- جاده يزد3کیلومتر 

9-8211390 - (0351)واحد يزد صفائیه، بلوار پرفسور حسابی، بلوار شهدای گمنام

واحدهاي دانشگاهی خارج از کشور

143664696 - (0097)واحد امارات متحده عربی Block4A-knowledge  village-Dubai-p.o box:502321-Dubai- U .A.E
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ستاد پاسخگوییهاي تلفن
معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه

44861840–44861799
44861762–44867111

رسانی شبکه اطالع
معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه

www.azmoon.net

رسانی روابط عمومی شبکه اطالع
معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه

www.pubr-azmoon.com

اي غیــر انتفــاعی و غیــر دولتــی دانشـگاه آزاد اســالمی مؤسســه 
هـیچ شخصـی اعـم از حقیقـی یـا حقـوقی در آن سـهمی        . است

. شـود هاي آن درخود دانشگاه هزینه مینداشته و تمام دریافت
. هیچ کس حق برداشت مبلغی به عنـوان سـهم یـا سـود نـدارد     

رسـد و  به تصویب مراجع قانونی میهتراز مالی دانشگاه هر سال
.قابل ارائه به عموم مردم است




