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 )02/02/1400(مورخ   1400نيمه متمركز سال   (Ph.D) آزمون ورودي دكترياصالحات مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

 

  1صفحه 

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

  گروه علوم انـــساني
 تاريخ ـ تاريخ اسالم - 2121

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته نام گرايش نيمسال
آموزش عالي  نام دانشگاه يا مؤسسه

  محل تحصيل
كدرشته 
 دوره  محل

 اول  دوم

 غيرانتفاعي  5532  قم - دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب   تاريخ تاريخ اسالم 7  -  توضيحات در انتهاي دفترچه

 شناسي تربيتيروان - 2144

 نوبت دوم  5561  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي تربيتيروان 1 -  

 شناسيروان - 2150

 روزانه  5566  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيروان 3 -  

 شناسيعلم اطالعات و دانش - 2153

 روزانه  5545  دانشگاه تبريز  شناسيعلم اطالعات و دانش مديريت اطالعات و دانش 2 -  

 نوبت دوم  5546  دانشگاه تبريز  شناسيعلم اطالعات و دانش مديريت اطالعات و دانش 1 -

 حقوق نفت و گاز - 2158

  - 2 
 

گذاريحقوق تجارت و سرمايه
 الملليبين

 روزانه  5554  دانشگاه تربيت مدرس

 1  - فاقد خوابگاه
 

گذاريحقوق تجارت و سرمايه
 الملليبين

 روزانه  5555  دانشگاه تربيت مدرس

  1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
گذاريحقوق تجارت و سرمايه

 الملليبين
پرديس خودگردان  5556  دانشگاه تربيت مدرس

 مديريت دولتي - 2163

 روزانه  5544  دانشگاه تهران  مديريت دولتي رفتار سازماني 3  -  محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 علوم ارتباطات - 2175

 غيرانتفاعي  5551  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي سوره  علوم ارتباطات 6 -  

 2  - اين اطالعيه  » ج«بند شرايط در 
 

راديـــو و - مطالعـــات رســـانه 
 تلويزيون

دانشگاه صدا و ســيماي جمهــوري اســالمي
  ايران

 روزانه  5552

 مطالعات زنان - 2178

 روزانه  5547  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي  مطالعات زنان و خانواده 3 -  

  گروه علوم پـايه
 رياضي - 2233

مركــز - دانشگاه پيــام نــور اســتان تهــران   رياضي توپولوژي - هندسه  4 -  
 پيام نور  5540  تحصيالت تكميلي تهران

 روزانه  5542  تهران - دانشگاه صنعتي شريف   رياضي توپولوژي - هندسه  2 -

 فيزيك - 2238

 روزانه  5539  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  فيزيك 16 -  

 علوم كامپيوتر - 2247

 روزانه  5533  دانشگاه دامغان  كامپيوتر علوم محاسبات علمي 1 -  

 روزانه  5541  تهران - دانشگاه صنعتي شريف   علوم كامپيوتر نظريه محاسبه 2 -

 علوم شناختي - 2248

 روزانه  5557  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي   شناسيعلوم شناختي ـ روان شناسي شناختيروان 1  -  پژوهش محور
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  2صفحه 

 گروه فني و مهندسي
 مهندسي مكانيك ـ طراحي كاربردي - 2322

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

  محل تحصيل
كدرشته 
 دوره  محل

 اول  دوم

 روزانه  5531  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2 -  

 روزانه  5534  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   آهنراهمهندسي  هاي ريليماشين 1 -

 مهندسي مكانيك ـ ديناميك، كنترل و ارتعاشات - 2323

 روزانه  5558  همدان - دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2 -  

 روزانه  5567  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2 -

 روزانه  5568  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 1  - فاقد خوابگاه

پرديس خودگردان  5569  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي مكانيك ـ تبديل انرژي - 2324

 روزانه  5535  تهران - ايران دانشگاه علم و صنعت   مهندسي راه آهن ماشين هاي ريلي 1 -  

 مهندسي صنايع - 2350

 روزانه  5543  تهران - دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي صنايع هابهينه سازي سيستم 2 -  

 روزانه  5559  همدان - دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي صنايع هابهينه سازي سيستم 2 -

 نوبت دوم  5560  همدان - سينا دانشگاه بوعلي   مهندسي صنايع هابهينه سازي سيستم 1 -

 مهندسي نفت - 2352

 روزانه  5570  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت 2 -  

 مهندسي كامپيوتر ـ هوش مصنوعي -  2356

 غيرانتفاعي  5536  قم - دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي كامپيوتر 7 -  

 مهندسي فنّاوري اطالعات - 2358

 روزانه  5548  دانشگاه تهران فنّاوري اطالعاتمهندسي  3 -  تحصيل پرديس دانشكده هاي فنيل مح

 نوبت دوم  5549  دانشگاه تهران مهندسي فنّاوري اطالعات 1 -

 مهندسي شيمي ـ بيوتكنولوژي - 2362

 روزانه  5537  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 3  -  فاقد خوابگاه

 روزانه  5538  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 3 -

 

  گروه كشاورزي
 علوم دامي - 2424

 روزانه  5562  همدان - دانشگاه بوعلي سينا   علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 -  

 روزانه  5563  همدان - دانشگاه بوعلي سينا   علوم دامي تغذيه طيور 1 -

 نوبت دوم  5564  همدان - دانشگاه بوعلي سينا   علوم دامي تغذيه طيور 1 -
  

  گروه هنر
 معماري - 2502

 روزانه  5565  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  معماري 2 -  

 پژوهش هنر - 2504

 غيرانتفاعي  5530  قم - دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  حكمت هنرهاي ديني 5  -  توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه  5553 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران تلويزيونراديو و  - مطالعات رسانه  3  - اين اطالعيه » ج«بند شرايط در 

 

  گروه دامپزشكي
 هاي توليد مثل داممامائي و بيماري - 2702

  - 3 
 

هاي توليد مثلمامايي و بيماري
 دام(دستياري)

 روزانه  5550  دانشگاه شيراز

  



 )02/02/1400(مورخ   1400نيمه متمركز سال   (Ph.D) آزمون ورودي دكترياصالحات مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

 

  3صفحه 

 

  :هاكدرشته محل 7تا  1شماره ب) اصالحيات جداول 
رديف

مجموعه  
كد رشته   ورهد  نام دانشگاه   امتحاني

  موارد اصالحي  نام رشته گرايش  محل

1 2112 
دانشگاه غيرانتفاعي امام 

 صادق(ع )
  نفر 4نفر به  2افزايش ظرفيت از  اقتصاد نفت و گاز  1307  غيرانتفاعي

دانشگاه غيرانتفاعي امام   2112 2
 صادق(ع )

  حذف شد. محلرشته اقتصاد نفت و گاز  1308  غيرانتفاعي

اديان  غيرانتفاعيدانشگاه   2121 3
 قم - و مذاهب 

  نفر 12نفر به  7افزايش ظرفيت از  تاريخ تشيع اثني عشري  1441  غيرانتفاعي

اديان  غيرانتفاعيدانشگاه   2121 4
 قم - و مذاهب 

  نفر 5نفر به  7كاهش ظرفيت از  هاي تشيعفرقه  1442  غيرانتفاعي

  حذف شد. محلرشته علوم قرآن و حديث  1563  نوبت دوم دانشگاه تربيت مدرس  2129 5

اديان  غيرانتفاعيدانشگاه   2131 6
 قم - و مذاهب 

مطالعات تطبيقي اديان گرايش   1624  غيرانتفاعي
 الهيات مسيحي

  نفر 6نفر به  7كاهش ظرفيت از 

اديان  غيرانتفاعيدانشگاه   2131 7
 قم - و مذاهب 

  نفر 6نفر به  7كاهش ظرفيت از  عرفان اسالمي و انديشة امام خميني(ره)  1625  غيرانتفاعي

اديان  غيرانتفاعيدانشگاه   2131 8
 قم - و مذاهب 

  نفر 8نفر به  7افزايش ظرفيت از  تصوف و عرفان اسالمي  1626  غيرانتفاعي

اديان  غيرانتفاعيدانشگاه   2131 9
 قم - و مذاهب 

  نفر 5نفر به  7كاهش ظرفيت از  اديان غير ابراهيمي گرايش اديان ايراني  1627  غيرانتفاعي

اديان  غيرانتفاعيدانشگاه   2131 10
 قم - و مذاهب 

  نفر 8نفر به  7افزايش ظرفيت از  دين پژوهي  1628  غيرانتفاعي

اديان  غيرانتفاعيدانشگاه   2133 11
 قم - و مذاهب 

  نفر 13نفر به  7افزايش ظرفيت از  شناسيشيعه  1658  غيرانتفاعي

اديان  غيرانتفاعيدانشگاه   2136 12
 قم - و مذاهب 

  نفر 2نفر به  7كاهش ظرفيت از  حكمت هنرهاي ديني  1699  غيرانتفاعي

اديان  غيرانتفاعيدانشگاه   2178 13
 قم - و مذاهب 

مطالعات زنان گرايش حقوق زن در   2342  غيرانتفاعي
 اسالم

  نفر 13نفر به  7افزايش ظرفيت از 

شناسي گرايش زمين  علوم زمين  2401  نوبت دوم دانشگاه تربيت مدرس  2205 14
 مهندسي

  .حذف شد محلرشته

  نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از  شيمي گرايش شيمي فيزيك  2446  روزانه همدان - دانشگاه بوعلي سينا   2211 15
  نفر 1نفر به  2كاهش ظرفيت از  شيمي فيزيك شيمي گرايش  2478  نوبت دوم دانشگاه تربيت مدرس  2211 16
  نفر 7نفر به  8كاهش ظرفيت از  شيمي گرايش شيمي آلي  2498  روزانه همدان - دانشگاه بوعلي سينا   2212 17
  حذف شد. محلرشته شيمي گرايش شيمي تجزيه  2586  روزانه دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2213 18
  حذف شد. محلرشته شيمي گرايش شيمي تجزيه  2606  دومنوبت  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2213 19
  نفر 6نفر به  5افزايش ظرفيت از  شيمي گرايش شيمي معدني  2624  روزانه همدان - دانشگاه بوعلي سينا   2214 20
  نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از  شناسي جانوري ـ فيزيولوژيزيست  2734  روزانه دانشگاه دامغان  2223 21
  نفر 4نفر به  3افزايش ظرفيت از  بيوشيمي  2772  روزانه تهراندانشگاه   2227 22
  نفر 6نفر به  4افزايش ظرفيت از  بيوفيزيك  2806  روزانه دانشگاه تهران  2230 23
  نفر 4نفر به  3افزايش ظرفيت از  بيوفيزيك  2807  نوبت دوم دانشگاه تهران  2230 24
  حذف شد. محلشتهر زيربرنامه منطق رياضيرياضي   2845  روزانه تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير   2233 25
  حذف شد. محلشتهر زيربرنامه آناليز عدديرياضي   2846  روزانه تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير   2233 26
  حذف شد. محلشتهر زيربرنامه رياضي ماليرياضي   2847  روزانه تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير   2233 27
  نفر 6نفر به  1افزايش ظرفيت از  رياضي گرايش كاربردي  2961  روزانه تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير   2233 28
  نفر 4نفر به  2افزايش ظرفيت از  بيوانفورماتيك  3308  روزانه دانشگاه تهران  2246 29
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  4صفحه 

رديف
 

مجموعه 
كد رشته   ورهد  نام دانشگاه   امتحاني

  موارد اصالحي  نام رشته گرايش  محل

  نفر 3نفر به  4كاهش ظرفيت از  مهندسي برق گرايش كنترل  3555  روزانه همدان - دانشگاه بوعلي سينا   2305 30
  حذف شد. محلرشته مهندسي برق گرايش كنترل  3584  نوبت دوم همدان - دانشگاه بوعلي سينا   2305 31
  نفر 7نفر به  8كاهش ظرفيت از  طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش   3846  روزانه همدان - دانشگاه بوعلي سينا   2322 32
  نفر 3نفر به  5كاهش ظرفيت از  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي  3850  روزانه دانشگاه تربيت مدرس  2322 33
  نفر 1نفر به  2كاهش ظرفيت از  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي  3851  روزانه دانشگاه تربيت مدرس  2322 34
  نفر 3نفر به  4كاهش ظرفيت از  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي  3883  نوبت دوم همدان - دانشگاه بوعلي سينا   2322 35

 دانشگاه تربيت مدرس  2322 36
پرديس 
  نفر 2نفر به  4كاهش ظرفيت از  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي  3899  خودگردان

  نفر 4نفر به  2افزايش ظرفيت از  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي  3913  روزانه كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2323 37
  حذف شد. محلرشته كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي   3914  روزانه كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2323 38

دانشگاه علم و صنعت   2323 39
 تهران -ايران 

مهندسي راه آهن گرايش ماشين هاي   3932  روزانه
 ريلي

  نفر 1نفر به  3كاهش ظرفيت از 

مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي   4195  روزانه دانشگاه تربيت مدرس  2350 40
 هاسيستم

  »فاقد خوابگاه«

گرايش  مهندسي فّناوري اطالعات  4349  روزانه دانشگاه تهران  2358 41
  محل حذف شد.رشته  هاي كامپيوتريشبكه

گرايش  مهندسي فّناوري اطالعات  4357  نوبت دوم دانشگاه تهران  2358 42
  محل حذف شد.رشته  هاي كامپيوتريشبكه

 دانشگاه تربيت مدرس  2359 43
پرديس 
 مهندسي متالورژي و مواد  4397  خودگردان

گروه خوردگي و «محل تحصيل 
  است. »حفاظت مواد

  نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از  مهندسي شيمي  4432  نوبت دوم دانشگاه تربيت مدرس  2360 44
  نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از  علوم دامي گرايش تغذيه دام  4767  روزانه همدان - دانشگاه بوعلي سينا   2424 45

  

  ها:اصالح مشخصات و شرايط دانشگاهج) 
www.sru.ac.ir استان		تهران - تهران * دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  

ليف تعهدات، وفق مقررات، موافقت قطعــي و بــدون قيــدفرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش كه در دوره هاي دكتري پذيرفته مي شوند، مكلفند در زمان ثبت نام ضمن تعيين تك		شرايط عمومي :
  رط اداره كل آموزش و پرورش استان محل خدمت خود را ارايه نمايند و در غير اين صورت قبولي آن ها كان لم يكن تلقي خواهد شد.و ش

  به دانشجويان روزانه در صورت امكان، خوابگاه مجردي تحويل داده خواهد شد.   شرايط خوابگاه :
  02122970025  تلفن:  -خيابان شهيد شعبانلو  -خروجي شهيد جعفريان  -خروجي شهيد همت بعد از  -شمال اتوبان شهيد بابايي  -تهران   نشاني:

www.khu.ac.ir استان		تهران - تهران * دانشگاه خوارزمي  

به دانشــجويان رتبــه اول تــا ســوم آزمــون -1به شرح زير پرداخت مي شود:  دانشگاه در آنها پذيرش دارند) هديه اي 4به دانشجويان رتبه هاي برتر دوره روزانه(در رشته هاي كه در سال جاري حداقل 		شرايط عمومي :
به دانشجويان رتبه هفتم تا دهــم آزمــون سراســري -3به دانشجويان رتبه چهارم تا ششم آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور:چهار ميليون تومان  -2سراسري سازمان سنجش آموزش كشور:پنج ميليون تومان 

  ش آموزش كشور:سه ميليون تومانسازمان سنج
  دانشگاه خوارزمي در تهران فاقد خوابگاه مي باشد.  شرايط خوابگاه :

  02188826502  تلفن:  -نرسيده به انقالب  -خيابان مفتح جنوبي  -تهران   نشاني:
www.iribu.ac.ir استان		تهران * دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  

نداشــتن سوءپيشــينه بــه -4تابعيت جمهوري اســالمي ايــران.  -3اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي.  -2اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام به احكام.  -1		شرايط عمومي :
شدگان و پــس از احــراز¬تذكر: پذيرش نهايي از بين معرفي •موفقيت در مصاحبه حضوري (تخصصي و صالحيت عمومي).  -6دانشگاه. هاوضوابط نامهپايبندي و رعايت كامل مقررات، آيين -5تشخيص مراجع ذي صالح. 

وس خاص ارايه شــده از ســوي دانشــگاه خواهنــد بــود.دانشجويان عالوه بر دروس مصوب، ملزم به گذراندن دوره ها و در -7شرايط الزم به ترتيب اولويت صورت مي گيرد و دانشگاه در رد يا قبول داوطلبان مخير است. 
  )1داشتن شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام (دفترچه شماره  -8

فــارغ التحصــيالن واجــد -3عدم استخدام و تعهد خدمت به هيچيك از سازمانها و ارگانهاي دولتي و غير دولتــي بــه هــر نحــوي  -2سال سن (با احتساب دوران خدمت نظام وظيفه).  30داشتن حداكثر -1  شرايط خاص :
ازمان صدا و سيما و احراز شرايط علمي و عمومي استخدامي (مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان) مي بايست در مراكــزي كــهامتياز علمي، توانمندي حرفه اي و صالحيت عمومي و اخالقي، در صورت معرفي دانشگاه و نياز س

موالن خدمت وظيفه برابر ضــوابط بــه صــورتالتحصيالن، از مشتذكر: در صورت موافقت سازمان صدا و سيما با انجام تعهد خدمت فارغ •سازمان تعيين مي كند، به ميزان دو برابر مدت تحصيل مشغول به خدمت شوند. 
دانشــجويان، ضــمن -5نه هاي تحصــيلي مــي باشــند. دانشجوياني كه در طول تحصيل از ادامه تحصيل در دانشگاه صدا و سيما باز بمانند (انتقالي، انصراف و اخراج)، ملزم به پرداخت كليه هزي -4امريه استفاده خواهد شد. 

تواننــد(مطــابق آيــين نامــه وزارت علــوم) نيــز مي صيلي (بصورت وام) در طول تحصيل، امكانات رفاهي و خوابگاه (به غير از ساكنين استان تهران و البرز)، از مزاياي صــندوق رفــاه دانشــجويانمندي از كمك هزينه تحبهره
  استفاده نمايند.

  02122168643, 02122168538  تلفن:  -اداره كل آموزش -ما ابتداي اتوبان نيايش دانشگاه صدا وسي -خيابان وليعصر(عج)  -تهران   نشاني:



 )02/02/1400(مورخ   1400نيمه متمركز سال   (Ph.D) آزمون ورودي دكترياصالحات مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

 

  5صفحه 

www.soore.ac.ir استان		تهران - تهران * دانشگاه غيرانتفاعي سوره   
پذيرفته شدگان در راستاي اعتالي هنر ديني ملزم به پژوهش در عرصه هنر -2كليه هزينه هاي مواد مصرفي و كارگاهي و اردوهاي علمي و پايان نامه هاي تحصيلي به عهده دانشجو مي باشد .  -1		شرايط عمومي :

اف يا انتقال به ساير دانشگاه ها برابر مصوبات هيات امناء دانشگاه و ضوابط و آيين نامه هاي ابالغي وزارت علوم ،از دانشجويان در صورت انصر-3متعهد و منطبق با اهداف سازمان تبليغات اسالمي خواهند بود. 
يل كامٌال ضروري است. تلفن : مدير خدماتبا توجه به اينكه موسس اين دانشگاه سازمان تبليغات اسالمي است رعايت ارزشها و شيونات اسالمي در طول دوره تحص - 4تحقيقات و فناوري شهريه دريافت خواهد شد . 

  09125003312و  02188994046آموزشي 
  دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد .  شرايط خوابگاه :

  09212286454و  02188994048  :ناماداره پذيرش و ثبت تلفن  – 252نبش كوچه كامياران پالك  -بين آذربايجان و خوش  -تهران خيابان آزادي   نشاني:
www.motahari.ac.ir استان		تهران - تهران * دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  

  رشتهراهنماي انتخاب دفترچه 165صفحه مطابق مندرجات 		شرايط عمومي :

شفاهي علمي، گزينش عمومي). داوطلبان پس از معرفي سازمان سنجش، الزم است در ســايت گلســتان كسب حدنصاب الزم در امتحانات ورود به دوره دكتري (آزمون كتبي تخصصي تشريحي، مصاحبه -1  شرايط خاص :
ردوره دكتــري وتعهد كتبي مبني بر تحصيل تمــام وقــت د -2ه باشند. اين دانشگاه جهت شركت در آزمون اختصاصي ثبت نام نمايند. تبصره: داوطلباني به مصاحبه شفاهي دعوت مي شوند كه در آزمون كتبي شركت كرد

منابع آزمون اختصاصــي (كتبــي و شــفاهي): الــف) رشــته فقــه و حقــوق -4زمان و مكان مصاحبه ورودي مقطع دكتري در پايگاه اينترنتي دانشگاه اعالم خواهد شد.  -3رعايت كامل ضوابط و دستورالعملهاي داخلي دانشگاه 
آيــين دادرســي-5 2حقوق تجــارت ضــريب -4 3حقوق مدني ضريب  - 4 4اصول فقه؛ رسايل (شيخ انصاري) ضريب  -2 4(بخش بيع و خيارات) ضريب تخصصي؛ مكاسب شيخ انصاري  فقه-1خصوصي؛ منابع و ضرايب: 

اصــول فقــه؛ -2 4المنهاج (بخش جزايي) ضــريب فقه تخصصي؛ مباني تكملة  -1ب) رشته فقه و حقوق جزا؛ منابع و ضرايب:  1متون تخصصي عربي عصري ضريب  -7 1متون تخصصي انگليسي ضريب -6 1مدني ضريب 
1متون تخصصي عربي عصــري ضــريب  -7 1متون تخصصي انگليسي ضريب -6 1آيين دادرسي كيفري ضريب  -5 3حقوق جزاي اختصاصي ضريب  -4 3حقوق جزاي عمومي ضريب  -3 4رسايل (شيخ انصاري)ضريب 

متــون تخصصــي انگليســي در حــد دايــره - 4 4فلسفه غرب ضريب -  3 3حكمت مشاء(منبع شرح االشارات) ضريب  - 2 4ه(منبع الشواهد الربوبيه) ضريب حكمت متعالي- 1ج) رشته فلسفه تطبيقي؛ منابع و ضرايب: 
  2متون تخصصي عربي ضريب  - 5 2المعارف اسالمي ضريب 

  02133511684, 02133513155, 02133123115  تلفن:  -خيابان شريف رضي  -ميدان بهارستان  -تهران   نشاني:
www.sau.ac.ir استان		يزد - علم و هنر  غيرانتفاعييزد * دانشگاه  

رعايتهاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را ـ دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه2باشد.ـ رعايت كامل ضوابط پوشش و شيونات اسالمي براي برادران و خواهران الزامي مي1		شرايط عمومي :
امكان تقسيط شهريه دانشجويان بنابر مصوبات هيات امنا و هيات رييسه دانشگاه فراهم - 4ـ دانشجويان اين دانشگاه براي پرداخت شهريه ميتوانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم استفاده نمايند3نمايد.
  رار خواهند گرفتكليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث ق -5باشدمي

  اين دانشگاه در قبال تامين خوابگاه براي پذيرفته شدگان هيچ گونه تعهدي ندارد.  شرايط خوابگاه :
  03538302181  تلفن:  -انتهاي بلوار شهداي گمنام  -ميدان عالم  -يزد   نشاني:
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