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  1صفحه 

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

  گروه علوم انـــساني
 علوم اقتصادي - 2112

  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
 نام رشته نام گرايش نيمسال

عالي نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش 
  محل تحصيل

كدرشته 
  محل

 دوره

 اول  دوم

  
 علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 5 -

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت 
 و برنامه ريزي

 روزانه 5511

 حقوق خصوصي - 2157

  
- 3 

 
 حقوق خصوصي

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت 
 و برنامه ريزي

 روزانه 5512

 مديريت دولتي - 2163

  
- 3 

گذاري مشيو خط گيريتصميم
 عمومي

 مديريت دولتي
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت 

 و برنامه ريزي
 روزانه 5513

 مالي - 2171

  
 روزانه 5520 دانشگاه يزد مالي مهندسي مالي 5 -

 يابي و ايمني ترافيكمديريت پيشگيري از جرم، جرم - 2166

انتظـامي ويژه كاركنان شـاغل رسـمي نيـروي 
بـا همكـاري  -جمهوري اسـالمي ايران(ناجـا) 

 -دانشگاه صنعتي خواجـه نصـيرالدين طوسـي 
  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

- 5 
 

 مديريت ايمني ترافيك
نيروي  - دانشگاه علوم انتظامي امين 

 انتظامي جمهوري اسالمي ايران
 روزانه 5524

  گروه علوم پـايه
 رياضي - 2233

  
تهران - دانشگاه صنعتي شريف  رياضي 2 -  روزانه 5515 
تهران - دانشگاه صنعتي شريف  رياضي كاربردي 2 -  روزانه 5521 

 علوم كامپيوتر - 2247

  
تهران - دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر 2 -  روزانه 5516 

 نانوشيمي - 2244

  
 روزانه 5522 دانشگاه شهيد باهنر كرمان نانوشيمي نانومواد معدني 6 -

  گروه فني و مهندسي
 مهندسي كامپيوتر ـ هوش مصنوعي - 2356

  
سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي كامپيوتر 5 -  روزانه 5514 

 مهندسي مكانيك ـ تبديل انرژي - 2324

  
هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 - تهران - دانشگاه شهيد بهشتي    روزانه 5517 
تجديدپذيرهاي مهندسي انرژي 1 - تهران - دانشگاه شهيد بهشتي    نوبت دوم 5518 

 مهندسي برق ـ قدرت - 2304

  
هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 - تهران - دانشگاه شهيد بهشتي    روزانه 5519 

 مهندسي عمران ـ زلزله - 2308

  
اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران زلزله 2 -  روزانه 5523 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري و دکتري بدون کنکور در پی اچ دي تست
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  2صفحه 

  و منابع طبيعي كشاورزيگروه 
  آگروتكنولوژي – 2432

  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
 نام رشته نام گرايش نيمسال

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 
  محل تحصيل

كدرشته 
  محل

 دوره

 اول  دوم

محـل تحصـيل پژوهشـكده  -پژوهش محـور 
 آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -  ژنتيك وزيست فناوري كشاورزي طبرستان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
 ساري

 روزانه 5509

 نژادي گياهيژنتيك و به -  2431

محـل تحصـيل پژوهشـكده  -پژوهش محـور 
 2 -  ژنتيك وزيست فناوري كشاورزي طبرستان

 
نژادي گياهيژنتيك و به  

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
 ساري

 روزانه 5510

  
  :هاكدرشته محل 7تا  1شماره ب) اصالحيات جداول 

  رديف
  مجموعه
  امتحاني

  نام دانشگاه * 
  نام محل تحصيل

 دوره  نام رشته* نام گرايش
  كد
  محلرشته

  مورد اصالحي 

دانشگاه خوارزمي  2117  1
 يورزش يشناسبيآس

  يو حركات اصالح
  تغيير يافت.»  كرج«به » تهران «محل تحصيل از    1395  روزانه

خوارزميدانشگاه   2117  2
 يورزش يشناسبيآس

  يو حركات اصالح
  تغيير يافت.»  كرج«به » تهران «محل تحصيل از    1402  نوبت دوم

  تغيير يافت.»  كرج«به » تهران «محل تحصيل از    1425  روزانه  يبيومكانيك ورزش  دانشگاه خوارزمي  2119  3
  تغيير يافت.»  كرج«به » تهران «تحصيل از  محل   1428  نوبت دوم  يبيومكانيك ورزش  دانشگاه خوارزمي  2119  4

5 2178 
دانشگاه شهيد 

 تهران -بهشتي 

مطالعات زنان و 
 خانواده

 2365 روزانه

به » مطالعات زنان و خانواده«نام رشته گرايش از 
مطالعات زنان و خانواده گرايش مطالعات حقوق «

 اصالح شد.» خانواده

6 2178 
دانشگاه شهيد 

 تهران -بهشتي 

مطالعات زنان و 
 خانواده

  2367  نوبت دوم
به » مطالعات زنان و خانواده«نام رشته گرايش از 

مطالعات زنان و خانواده گرايش مطالعات حقوق «
 اصالح شد.» خانواده

7 2178  
دانشگاه غير 

انتفاعي اديان و 
  قم -مذاهب 

مطالعات زنان و خانواده 
 گرايش حقوق خانواده

  2369  غيرانتفاعي
مطالعات زنان و خانواده « رشته گرايش از نام 

مطالعات زنان و خانواده «به » گرايش حقوق خانواده 
 اصالح شد.» گرايش مطالعات حقوق خانواده

8 2336  
دانشگاه شهيد 
  باهنر كرمان

گرايش  معدن يمهندس
  استخراج مواد معدني

 افزايش يافت.» نفر 2«به » نفر 1«ظرفيت از   4018  روزانه

9 2352  
دانشگاه شهيد 
  باهنر كرمان

گرايش  نفت يمهندس
 مخازن

 افزايش يافت.» نفر 5«به » نفر 3«ظرفيت از   4176  روزانه

10 2354  
دانشگاه كردستان 

  سنندج - 
 كاهش يافت.» نفر 2«به » نفر 7«ظرفيت از   4197  روزانه  كامپيوتر يمهندس

11 2112  
دانشگاه شهيد 

 تهران -بهشتي 

گرايش  علوم اقتصادي
  المللاقتصاد بين

پرديس 
  خودگردان

  است.» پرديس خودگردان دانشگاه«محل تحصيل   1322

12 2211  
دانشگاه محقق 

  اردبيل -اردبيلي 
گرايش شيمي  شيمي

  فيزيك
 افزايش يافت.» نفر 3«به » نفر 2«ظرفيت از   2493  روزانه

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري و دکتري بدون کنکور در پی اچ دي تست
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  3صفحه 

  رديف
  مجموعه
  امتحاني

  نام دانشگاه * 
  نام محل تحصيل

 دوره  نام رشته* نام گرايش
  كد
  محلرشته

  مورد اصالحي 

13 2244  
دانشگاه شهيد 
  باهنر كرمان

گرايش  نانوشيمي
  ينظر يمينانوش

 كاهش يافت.» نفر 2«به » نفر 8«ظرفيت از   3252  روزانه

14 2359  
دانشگاه شهيد 
  باهنر كرمان

و  يمتالورژ يمهندس
  مواد

 افزايش يافت.» نفر 7«به » نفر 5«ظرفيت از   4301  روزانه

  ها:اصالح مشخصات و شرايط دانشگاهج) 
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پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


