
دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

2پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
2129

اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 

حركات اصالحي پردیس*
21101395/02/181395/02/181395/02/19

5پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
1909

فقه ومباني حقوق -الهيات ومعارف اسالمي 

پر*- اسالمي 
14271395/02/271395/02/27

5پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
24571395/02/271395/02/27پردیس خودگردان*- اموزش زبان انگليسي 5143

2پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
1252

جامعه شناسي اقتصادي *جامعه شناسي 

وتوسعه پردیس خودگ
40611395/02/211395/02/211395/02/22

2پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
1100

پردیس *- جغرافياوبرنامه ریزي شهري 

خودگردان
18061395/02/181395/02/181395/02/19

2پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
1096

سازمان سياسي فضا *جغرافياي سياسي 

پردیس خودگردان
16921395/02/181395/02/181395/02/19

4پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
31271395/02/251395/02/25پردیس خودگردان*- حسابداري 1615

6پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
1330

پردیس *- حقوق بين الملل عمومي 

خودگردان
26401395/02/261395/02/26

7پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
33581395/02/251395/02/25پردیس خودگردان*- حقوق خصوصي 1339

6پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
27221395/02/261395/02/26پردیس خودگردان*- حقوق عمومي 1325

3پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
21001395/02/271395/02/27پردیس خودگردان*- زبان وادبيات انگليسي 5150

 دانشگاه تهران 95جدول تراز حد نصاب و تاریخ آزمون کتبی و مصاحبه دکتری تخصصی 



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

5پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
29761395/02/181395/02/181395/02/19پردیس خودگردان*- زبان وادبيات فارسي 2215

9پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
25431395/02/261395/02/26پردیس خودگردان*- علوم اقتصادي 1150

2پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
2117

فيزیولوژي ورزشي قلب *فيزیولوژي ورزشي 

وعروق وتنفس پ
19551395/02/191395/02/191395/02/20

3پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
2270

پردیس *- برنامه ریزي -محيطزیست 

خودگردان
20051395/02/271395/02/27

3پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
1556

مدیریت بازاریابي پردیس *مدیریت بازرگاني 

خودگردان
33831395/02/251395/02/25

3پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
1561

مدیریت سياست گذاري *مدیریت بازرگاني 

بازرگاني پردیس
33621395/02/251395/02/25

3پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
1587

مدیریت نواوري پردیس *مدیریت تكنولوژي 

خودگردان
32441395/02/251395/02/25

3پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
1565

تصميم گيري وخطمشي *مدیریت دولتي 

گذاري عمومي پردیس
34111395/02/251395/02/25

3پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
1570

مدیریت منابع انساني *مدیریت دولتي 

پردیس خودگردان
35261395/02/251395/02/25

3پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
27951395/02/251395/02/25پردیس خودگردان*- مدیریت رسانه اي 1585

3پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
1579

تحقيق درعمليات پردیس *مدیریت صنعتي 

خودگردان
28721395/02/251395/02/25

3پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
1575

توليدوعمليات پردیس *مدیریت صنعتي 

خودگردان
29751395/02/251395/02/25



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

3پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
29831395/02/251395/02/25مالي پردیس خودگردان*مدیریت صنعتي 1583

2پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
2106

مدیریت راهبردي *مدیریت ورزشي 

درسازمان هاورویدادهاي
22431395/02/191395/02/191395/02/20

6پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
15751395/02/27پردیس خودگردان*- مهندسي صنایع 3952

6پردیس البرز
پردیس 

خودگردان
4160

پردیس *- مهندسي موادومتالورژي 

خودگردان
10931395/02/27

47451395/02/251395/02/251395/02/26روزانه*- ابياري وزهكشي 4425روزانه2پردیس ابوریحان ورامين

42211395/02/251395/02/251395/02/26نوبت دوم*- ابياري وزهكشي 4455نوبت دوم1پردیس ابوریحان ورامين

45731395/02/251395/02/251395/02/26روزانه*- اصالح نباتات 4485روزانه3پردیس ابوریحان ورامين

33211395/02/251395/02/251395/02/26نوبت دوم*- اصالح نباتات 4550نوبت دوم2پردیس ابوریحان ورامين

4715روزانه2پردیس ابوریحان ورامين
قارچ شناسي *بيماري شناسي گياهي 

وبيماري شناسي گياهي
50231395/02/251395/02/251395/02/26

4754نوبت دوم1پردیس ابوریحان ورامين
قارچ شناسي *بيماري شناسي گياهي 

وبيماري شناسي گياهي
40181395/02/251395/02/251395/02/26

41361395/02/251395/02/251395/02/26روزانه*- زراعت 4503روزانه3پردیس ابوریحان ورامين

30231395/02/251395/02/251395/02/26نوبت دوم*- زراعت 4556نوبت دوم2پردیس ابوریحان ورامين



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

4623روزانه3پردیس ابوریحان ورامين
بيوتكنولوژي وژنتيك مولكولي *علوم باغباني 

محصوالت ب
41021395/02/251395/02/251395/02/26

4644نوبت دوم1پردیس ابوریحان ورامين
بيوتكنولوژي وژنتيك مولكولي *علوم باغباني 

محصوالت ب
32101395/02/251395/02/251395/02/26

4259روزانه2پردیس ابوریحان ورامين
طراحي *مهندسي مكانيك بيوسيستم 

ماشين هاي كشاورزي رو
49261395/02/251395/02/251395/02/26

4281نوبت دوم2پردیس ابوریحان ورامين
طراحي *مهندسي مكانيك بيوسيستم 

ماشين هاي كشاورزي نو
35731395/02/251395/02/251395/02/26

42531395/02/251395/02/251395/02/26روزانه*- مهندسي منابع اب 4446روزانه3پردیس ابوریحان ورامين

42211395/02/251395/02/251395/02/26نوبت دوم*- مهندسي منابع اب 4468نوبت دوم1پردیس ابوریحان ورامين

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
1113

اب وهواشناسي كشاورزي *اب وهواشناسي 

پردیس خودگردان
601395/02/20

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
2130

اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 

امدادگرورزشي پردیس*
13611395/02/28

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
2128

اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 

حركات اصالحي پردیس*
21101395/02/28

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
24571395/02/28پردیس خودگردان*- اموزش زبان انگليسي 5144

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
131395/02/19پردیس خودگردان*- بيوانفورماتيك 2911

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
15801395/02/29پردیس خودگردان*- پژوهش هنر4935



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
11395/02/28تاریخ اسالم پردیس خودگردان*تاریخ 1198

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
1200

تاریخ ایران بعدازاسالم پردیس *تاریخ 

خودگردان
11395/02/28

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
1105

برنامه ریزي *جغرافياوبرنامه ریزي روستایي 

فضایي كار
601395/02/20

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
1099

پردیس *- جغرافياوبرنامه ریزي شهري 

خودگردان
15201395/02/20

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
1097

سازمان سياسي فضا *جغرافياي سياسي 

پردیس خودگردان
16921395/02/20

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
31271395/02/22پردیس خودگردان*- حسابداري 1614

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
1329

پردیس *- حقوق بين الملل عمومي 

خودگردان
26401395/02/29

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
1333

پردیس *- حقوق جزاوجرم شناسي 

خودگردان
29411395/02/29

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
33581395/02/29پردیس خودگردان*- حقوق خصوصي 1338

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
27221395/02/29پردیس خودگردان*- حقوق عمومي 1326

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
5197

رشدحركتي پردیس *رفتارحركتي 

خودگردان
2121395/02/27

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
8541395/02/25پردیس خودگردان*- روان شناسي تربيتي 5198



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
21001395/02/28پردیس خودگردان*- زبان وادبيات انگليسي 5149

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
29761395/02/28پردیس خودگردان*- زبان وادبيات فارسي 2216

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
5205

پردیس *- سلولي وملكولي -زیست شناسي 

خودگردان
11221395/02/29

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
1109

مدیریت محيطي پردیس *ژئومورفولوژي 

خودگردان
601395/02/20

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
1632

بازیابي *علم اطالعات ودانش شناسي 

اطالعات ودانش پرد
5381395/02/29

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
25431395/02/21پردیس خودگردان*- علوم اقتصادي 5201

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
2122

بيوشيمي ومتابوليسم *فيزیولوژي ورزشي 

ورزشي پردیس خو
41395/02/27

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
2111

فيزیولوژي ورزشي *فيزیولوژي ورزشي 

عصبي عضالني پردیس
11621395/02/27

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
2116

فيزیولوژي ورزشي قلب *فيزیولوژي ورزشي 

وعروق وتنفس پ
19551395/02/27

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
1557

مدیریت بازاریابي پردیس *مدیریت بازرگاني 

خودگردان
33831395/02/21

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
1560

مدیریت سياست گذاري *مدیریت بازرگاني 

بازرگاني پردیس
33621395/02/21

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
1566

تصميم گيري وخطمشي *مدیریت دولتي 

گذاري عمومي پردیس
34111395/02/21



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
27951395/02/22پردیس خودگردان*- مدیریت رسانه اي 1586

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
1580

تحقيق درعمليات پردیس *مدیریت صنعتي 

خودگردان
28721395/02/21

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
1576

توليدوعمليات پردیس *مدیریت صنعتي 

خودگردان
29751395/02/21

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
29831395/02/22مالي پردیس خودگردان*مدیریت صنعتي 1582

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
2109

مدیریت بازاریابي ورسانه *مدیریت ورزشي 

هادرورزش پرد
14861395/02/28

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
2105

مدیریت راهبردي *مدیریت ورزشي 

درسازمان هاورویدادهاي
22431395/02/28

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
45021395/02/29پردیس خودگردان*- معماري 4903

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
3891

مهندسي پليمر پردیس *مهندسي پليمر

خودگردان
361395/02/26

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
5204

انرژي *مهندسي سيستم هاي انرژي 

ومحيطزیست پردیس خودگ
3081395/02/18

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
15751395/02/26پردیس خودگردان*- مهندسي صنایع 3953

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
4207

اب وفاضالب پردیس *مهندسي محيطزیست 

خودگردان
631395/02/18

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
4208

الودگي هوا پردیس *مهندسي محيطزیست 

خودگردان
251395/02/18



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
4206

منابع اب پردیس *مهندسي محيطزیست 

خودگردان
251395/02/18

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
3746

ساخت وتوليد پردیس *مهندسي مكانيك 

خودگردان
221395/02/26

7پردیس خودگردان كيش
پردیس 

خودگردان
6551395/02/26پردیس خودگردان*- مهندسي نفت 3972

49171395/02/181395/02/191395/02/20نانو روزانه*فناوري نانو4227روزانه1پردیس دانشكده هاي فني

41381395/02/181395/02/191395/02/20نانو نوبت دوم*فناوري نانو4233نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني

35121395/02/181395/02/191395/02/20نانوالكترونيك روزانه*فناوري نانو4230روزانه3پردیس دانشكده هاي فني

39921395/02/181395/02/191395/02/20نانوالكترونيك نوبت دوم*فناوري نانو4234نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني

30631395/02/181395/02/191395/02/20الكترونيك روزانه*مهندسي برق 3170روزانه12پردیس دانشكده هاي فني

28651395/02/181395/02/191395/02/20الكترونيك نوبت دوم*مهندسي برق 3305نوبت دوم5پردیس دانشكده هاي فني

3300روزانه3پردیس دانشكده هاي فني
زمينه هوش ماشين ورباتيك *مهندسي برق 

روزانه
38281395/02/181395/02/191395/02/20

3350نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني
زمينه هوش ماشين ورباتيك *مهندسي برق 

نوبت دوم
36341395/02/181395/02/191395/02/20

39861395/02/181395/02/191395/02/20قدرت روزانه*مهندسي برق 3246روزانه7پردیس دانشكده هاي فني



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

26371395/02/181395/02/191395/02/20قدرت نوبت دوم*مهندسي برق 3331نوبت دوم3پردیس دانشكده هاي فني

44881395/02/181395/02/191395/02/20كنترل روزانه*مهندسي برق 3280روزانه2پردیس دانشكده هاي فني

34871395/02/181395/02/191395/02/20كنترل نوبت دوم*مهندسي برق 3343نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني

37961395/02/181395/02/191395/02/20روزانه/ سيستم /مخابرات *مهندسي برق 3219روزانه6پردیس دانشكده هاي فني

37421395/02/181395/02/191395/02/20نوبت دوم/ سيستم /مخابرات *مهندسي برق 3321نوبت دوم2پردیس دانشكده هاي فني

32551395/02/181395/02/191395/02/20روزانه/ ميدان /مخابرات *مهندسي برق 3196روزانه6پردیس دانشكده هاي فني

34111395/02/181395/02/191395/02/20نوبت دوم/ ميدان /مخابرات *مهندسي برق 3314نوبت دوم2پردیس دانشكده هاي فني

52701395/02/181395/02/191395/02/20مهندسي پليمر روزانه*مهندسي پليمر3877روزانه2پردیس دانشكده هاي فني

50281395/02/181395/02/191395/02/20روزانه*- مهندسي شيمي 3982روزانه4پردیس دانشكده هاي فني

46441395/02/181395/02/191395/02/20نوبت دوم*- مهندسي شيمي 4011نوبت دوم2پردیس دانشكده هاي فني

44621395/02/181395/02/191395/02/20روزانه*- مهندسي صنایع 3930روزانه6پردیس دانشكده هاي فني

44941395/02/181395/02/191395/02/20نوبت دوم*- مهندسي صنایع 3945نوبت دوم2پردیس دانشكده هاي فني



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

46161395/02/201395/02/211395/02/22ژئوتكنيك روزانه*مهندسي عمران 3440روزانه2پردیس دانشكده هاي فني

41291395/02/201395/02/211395/02/22ژئوتكنيك نوبت دوم*مهندسي عمران 3532نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني

44851395/02/201395/02/211395/02/22سازه روزانه*مهندسي عمران 3403روزانه6پردیس دانشكده هاي فني

43091395/02/201395/02/211395/02/22سازه نوبت دوم*مهندسي عمران 3523نوبت دوم2پردیس دانشكده هاي فني

3480روزانه2پردیس دانشكده هاي فني
سواحل بنادروسازه هاي *مهندسي عمران 

دریایي روزانه
39221395/02/201395/02/211395/02/22

3542نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني
سواحل بنادروسازه هاي *مهندسي عمران 

دریایي نوبت دوم
34991395/02/201395/02/211395/02/22

3458روزانه2پردیس دانشكده هاي فني
مهندسي اب وسازه هاي *مهندسي عمران 

هيدروليكي روزانه
42451395/02/201395/02/211395/02/22

3536نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني
مهندسي اب وسازه هاي *مهندسي عمران 

هيدروليكي نوبت د
37721395/02/201395/02/211395/02/22

53041395/02/201395/02/211395/02/22مهندسي زلزله روزانه*مهندسي عمران 3427روزانه2پردیس دانشكده هاي فني

46031395/02/201395/02/211395/02/22مهندسي زلزله نوبت دوم*مهندسي عمران 3527نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني

3508روزانه2پردیس دانشكده هاي فني
مهندسي محيطزیست *مهندسي عمران 

روزانه
40311395/02/201395/02/211395/02/22

3548نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني
مهندسي محيطزیست *مهندسي عمران 

نوبت دوم
35411395/02/201395/02/211395/02/22



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

3503روزانه2پردیس دانشكده هاي فني
مهندسي ومدیریت ساخت *مهندسي عمران 

روزانه
42931395/02/201395/02/211395/02/22

3546نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني
مهندسي ومدیریت ساخت *مهندسي عمران 

نوبت دوم
38701395/02/201395/02/211395/02/22

3486روزانه2پردیس دانشكده هاي فني
مهندسي ومدیریت منابع *مهندسي عمران 

اب روزانه
38871395/02/201395/02/211395/02/22

3543نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني
مهندسي ومدیریت منابع *مهندسي عمران 

اب نوبت دوم
34521395/02/201395/02/211395/02/22

4089روزانه3پردیس دانشكده هاي فني
شبكه *مهندسي فناوري اطالعات 

كامپيوتري روزانه
48871395/02/181395/02/191395/02/20

4111نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني
شبكه *مهندسي فناوري اطالعات 

كامپيوتري نوبت دوم
48871395/02/181395/02/191395/02/20

4057روزانه5پردیس دانشكده هاي فني
معماري سيستم هاي *مهندسي كامپيوتر

كامپيوتري روزانه
43011395/02/181395/02/191395/02/20

4102نوبت دوم2پردیس دانشكده هاي فني
معماري سيستم هاي *مهندسي كامپيوتر

كامپيوتري نوبت دو
43321395/02/181395/02/191395/02/20

45991395/02/181395/02/191395/02/20نرم افزار روزانه*مهندسي كامپيوتر4046روزانه6پردیس دانشكده هاي فني

49671395/02/181395/02/191395/02/20نرم افزار نوبت دوم*مهندسي كامپيوتر4097نوبت دوم2پردیس دانشكده هاي فني

4066روزانه3پردیس دانشكده هاي فني
هوش مصنوعي ورباتيكز *مهندسي كامپيوتر

روزانه
54591395/02/181395/02/191395/02/20

4105نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني
هوش مصنوعي ورباتيكز *مهندسي كامپيوتر

نوبت دوم
54291395/02/181395/02/191395/02/20



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

32131395/02/181395/02/191395/02/20اكتشاف موادمعدني روزانه*مهندسي معدن 3836روزانه4پردیس دانشكده هاي فني

3857نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني
اكتشاف موادمعدني نوبت *مهندسي معدن 

دوم
37861395/02/181395/02/191395/02/20

30191395/02/181395/02/191395/02/20فراوري موادمعدني روزانه*مهندسي معدن 3849روزانه3پردیس دانشكده هاي فني

3866نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني
فراوري موادمعدني نوبت *مهندسي معدن 

دوم
37111395/02/181395/02/191395/02/20

54881395/02/201395/02/211395/02/22تبدیل انرژي روزانه*مهندسي مكانيك 3675روزانه1پردیس دانشكده هاي فني

40531395/02/201395/02/211395/02/22تبدیل انرژي روزانه*مهندسي مكانيك 3676روزانه10پردیس دانشكده هاي فني

39871395/02/201395/02/211395/02/22تبدیل انرژي نوبت دوم*مهندسي مكانيك 3737نوبت دوم3پردیس دانشكده هاي فني

31231395/02/201395/02/211395/02/22ساخت وتوليد روزانه*مهندسي مكانيك 3605روزانه6پردیس دانشكده هاي فني

28321395/02/201395/02/211395/02/22ساخت وتوليد نوبت دوم*مهندسي مكانيك 3708نوبت دوم2پردیس دانشكده هاي فني

3652روزانه6پردیس دانشكده هاي فني
طراحي كاربردي زمينه *مهندسي مكانيك 

دیناميك كنترل و
42711395/02/201395/02/211395/02/22

3729نوبت دوم2پردیس دانشكده هاي فني
طراحي كاربردي زمينه *مهندسي مكانيك 

دیناميك كنترل و
37501395/02/201395/02/211395/02/22

3622روزانه7پردیس دانشكده هاي فني
طراحي كاربردي زمينه *مهندسي مكانيك 

مكانيك جامدات ر
39491395/02/201395/02/211395/02/22



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

5180روزانه2پردیس دانشكده هاي فني
طراحي كاربردي زمينه *مهندسي مكانيك 

مكانيك جامدات ر
46501395/02/201395/02/211395/02/22

3717نوبت دوم2پردیس دانشكده هاي فني
طراحي كاربردي زمينه *مهندسي مكانيك 

مكانيك جامدات ن
36961395/02/201395/02/211395/02/22

3718نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني
طراحي كاربردي زمينه *مهندسي مكانيك 

مكانيك جامدات ن
35031395/02/201395/02/211395/02/22

50201395/02/201395/02/211395/02/22روزانه*- مهندسي موادومتالورژي 4133روزانه6پردیس دانشكده هاي فني

42271395/02/201395/02/211395/02/22نوبت دوم*- مهندسي موادومتالورژي 4153نوبت دوم3پردیس دانشكده هاي فني

53841395/02/181395/02/191395/02/20روزانه*- مهندسي نفت 3962روزانه2پردیس دانشكده هاي فني

37491395/02/201395/02/211395/02/22ژئودزي روزانه*مهندسي نقشه برداري 3582روزانه2پردیس دانشكده هاي فني

37051395/02/201395/02/211395/02/22ژئودزي نوبت دوم*مهندسي نقشه برداري 3591نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني

36141395/02/201395/02/211395/02/22سنجش ازدور روزانه*مهندسي نقشه برداري 3587روزانه2پردیس دانشكده هاي فني

3594نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني
سنجش ازدور نوبت *مهندسي نقشه برداري 

دوم
33621395/02/201395/02/211395/02/22

3588روزانه2پردیس دانشكده هاي فني
سيستم اطالعات *مهندسي نقشه برداري 

جغرافيایي روزانه
40521395/02/201395/02/211395/02/22

3595نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني
سيستم اطالعات *مهندسي نقشه برداري 

جغرافيایي نوبت د
33621395/02/201395/02/211395/02/22



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

33671395/02/201395/02/211395/02/22فتوگرامتري روزانه*مهندسي نقشه برداري 3584روزانه2پردیس دانشكده هاي فني

3592نوبت دوم1پردیس دانشكده هاي فني
فتوگرامتري نوبت *مهندسي نقشه برداري 

دوم
33221395/02/201395/02/211395/02/22

29651395/02/191395/02/191395/02/20شيمي الي روزانه*شيمي 2379روزانه7پردیس علوم

35121395/02/191395/02/191395/02/20شيمي الي روزانه*شيمي 2380روزانه3پردیس علوم

30901395/02/191395/02/191395/02/20شيمي تجزیه روزانه*شيمي 2419روزانه4پردیس علوم

28391395/02/191395/02/191395/02/20شيمي فيزیك روزانه*شيمي 2345روزانه4پردیس علوم

30751395/02/191395/02/191395/02/20شيمي معدني روزانه*شيمي 2458روزانه4پردیس علوم

33001395/02/191395/02/201395/02/21بورس اعزام خارج*- فيزیك 2946بورس1پردیس علوم

33001395/02/191395/02/201395/02/21بورس اعزام خارج*- فيزیك 2947بورس1پردیس علوم

33001395/02/191395/02/201395/02/21روزانه*- فيزیك 2977روزانه3پردیس علوم

38001395/02/191395/02/201395/02/21روزانه*- فيزیك 2978روزانه3پردیس علوم

39001395/02/191395/02/201395/02/21روزانه*- فيزیك 2979روزانه3پردیس علوم



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 
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تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

30001395/02/191395/02/201395/02/21روزانه*- فيزیك 2980روزانه8پردیس علوم

39001395/02/191395/02/201395/02/21روزانه*- فيزیك 2981روزانه3پردیس علوم

50591395/02/191395/02/20روزانه*- پترولوژي 2296روزانه2پردیس علوم

44821395/02/191395/02/20نوبت دوم*- پترولوژي 2328نوبت دوم1پردیس علوم

50691395/02/191395/02/20روزانه*- زمين شناسي اقتصادي 2302روزانه2پردیس علوم

48201395/02/191395/02/20نوبت دوم*- زمين شناسي اقتصادي 2331نوبت دوم1پردیس علوم

58491395/02/191395/02/20روزانه*- زمين شناسي مهندسي 2291روزانه1پردیس علوم

50051395/02/191395/02/20نوبت دوم*- زمين شناسي مهندسي 2324نوبت دوم1پردیس علوم

2622بورس1پردیس علوم
بورس *- سلولي وملكولي -زیست شناسي 

اعزام خارج
57031395/02/191395/02/20

46941395/02/191395/02/20روزانه*- سلولي وملكولي -زیست شناسي 2630روزانه2پردیس علوم

2590روزانه2پردیس علوم
*- سيستماتيك گياهي -زیست شناسي 

روزانه
51971395/02/191395/02/20

2279روزانه2پردیس علوم
*- سنگ شناسي رسوبي ورسوب شناسي 

روزانه
52581395/02/191395/02/20



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته
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1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

2316نوبت دوم1پردیس علوم
*- سنگ شناسي رسوبي ورسوب شناسي 

نوبت دوم
49151395/02/191395/02/20

2612روزانه2پردیس علوم
*- بيوسيستماتيك جانوري -علوم جانوري 

روزانه
44371395/02/191395/02/20

13621395/02/181395/02/19بورس اعزام خارج*- علوم كامپيوتر2896بورس1پردیس علوم

49231395/02/301395/02/301395/02/31روزانه*- حقوق بين الملل عمومي 1266روزانه3پردیس فارابي قم

49221395/02/301395/02/301395/02/31نوبت دوم*- حقوق بين الملل عمومي 1305نوبت دوم1پردیس فارابي قم

53081395/02/301395/02/301395/02/31روزانه*- حقوق جزاوجرم شناسي 1272روزانه3پردیس فارابي قم

51771395/02/301395/02/301395/02/31نوبت دوم*- حقوق جزاوجرم شناسي 1307نوبت دوم1پردیس فارابي قم

56411395/02/301395/02/301395/02/31روزانه*- حقوق خصوصي 1288روزانه3پردیس فارابي قم

54121395/02/301395/02/301395/02/31نوبت دوم*- حقوق خصوصي 1313نوبت دوم1پردیس فارابي قم

49671395/02/301395/02/301395/02/31روزانه*- حقوق عمومي 1261روزانه3پردیس فارابي قم

49761395/02/301395/02/301395/02/31نوبت دوم*- حقوق عمومي 1302نوبت دوم1پردیس فارابي قم

53401395/02/301395/02/301395/02/31روزانه*- حقوق نفت وگاز1299روزانه3پردیس فارابي قم



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
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2

تاریخ مصاحبه 
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52891395/02/301395/02/301395/02/31نوبت دوم*- حقوق نفت وگاز1317نوبت دوم1پردیس فارابي قم

54181395/02/301395/02/311395/02/31روزانه*- زبان وادبيات عرب 2236روزانه3پردیس فارابي قم

50651395/02/301395/02/311395/02/31نوبت دوم*- زبان وادبيات عرب 2255نوبت دوم1پردیس فارابي قم

54111395/02/311395/02/31روزانه*- علوم قران وحدیث 1772روزانه3پردیس فارابي قم

54111395/02/311395/02/31نوبت دوم*- علوم قران وحدیث 1839نوبت دوم1پردیس فارابي قم

1780روزانه3پردیس فارابي قم
فقه ومباني حقوق -الهيات ومعارف اسالمي 

رو*- اسالمي 
46121395/02/301395/02/31

1846نوبت دوم1پردیس فارابي قم
فقه ومباني حقوق -الهيات ومعارف اسالمي 

نو*- اسالمي 
42121395/02/301395/02/31

1809روزانه3پردیس فارابي قم
فلسفه وكالم -الهيات ومعارف اسالمي 

روزانه*- اسالمي 
45491395/02/301395/02/31

1859نوبت دوم1پردیس فارابي قم
فلسفه وكالم -الهيات ومعارف اسالمي 

نوبت د*- اسالمي 
39671395/02/301395/02/31

55401395/02/301395/02/31روزانه*- حسابداري 1601روزانه3پردیس فارابي قم

60861395/02/301395/02/31نوبت دوم*- حسابداري 1611نوبت دوم1پردیس فارابي قم

50251395/02/301395/02/31روزانه*- فلسفه 1638روزانه3پردیس فارابي قم



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

48471395/02/301395/02/31نوبت دوم*- فلسفه 1653نوبت دوم1پردیس فارابي قم

48581395/02/301395/02/31روزانه*- فلسفه دین 1640روزانه3پردیس فارابي قم

47221395/02/301395/02/31نوبت دوم*- فلسفه دین 1654نوبت دوم1پردیس فارابي قم

60191395/02/301395/02/31روزانه*- كارافریني 1497روزانه3پردیس فارابي قم

56641395/02/301395/02/31نوبت دوم*- كارافریني 1544نوبت دوم1پردیس فارابي قم

48101395/02/301395/02/31روزانه*- كالم اماميه 1817روزانه3پردیس فارابي قم

39621395/02/301395/02/31نوبت دوم*- كالم اماميه 1863نوبت دوم1پردیس فارابي قم

1831روزانه3پردیس فارابي قم
قران ومتون *مدرسي معارف اسالمي 

اسالمي روزانه
38641395/02/301395/02/31

1872نوبت دوم3پردیس فارابي قم
قران ومتون *مدرسي معارف اسالمي 

اسالمي نوبت دوم
32141395/02/301395/02/31

1822روزانه3پردیس فارابي قم
مباني نظري اسالم *مدرسي معارف اسالمي 

روزانه
39341395/02/301395/02/31

1866نوبت دوم1پردیس فارابي قم
مباني نظري اسالم *مدرسي معارف اسالمي 

نوبت دوم
30061395/02/301395/02/31

49711395/02/301395/02/31روزانه*- مدیریت اموزشي 1693روزانه3پردیس فارابي قم



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

45271395/02/301395/02/31نوبت دوم*- مدیریت اموزشي 1726نوبت دوم1پردیس فارابي قم

65181395/02/301395/02/31مدیریت بازاریابي روزانه*مدیریت بازرگاني 1424روزانه3پردیس فارابي قم

1508نوبت دوم1پردیس فارابي قم
مدیریت بازاریابي نوبت *مدیریت بازرگاني 

دوم
65611395/02/301395/02/31

1429روزانه3پردیس فارابي قم
مدیریت سياست گذاري *مدیریت بازرگاني 

بازرگاني روزان
65611395/02/301395/02/31

1513نوبت دوم1پردیس فارابي قم
مدیریت سياست گذاري *مدیریت بازرگاني 

بازرگاني نوبت
63311395/02/301395/02/31

61081395/02/301395/02/31مدیریت نواوري روزانه*مدیریت تكنولوژي 1487روزانه3پردیس فارابي قم

1540نوبت دوم1پردیس فارابي قم
مدیریت نواوري نوبت *مدیریت تكنولوژي 

دوم
58421395/02/301395/02/31

1436روزانه3پردیس فارابي قم
تصميم گيري وخطمشي *مدیریت دولتي 

گذاري عمومي روزانه
62171395/02/301395/02/31

1517نوبت دوم1پردیس فارابي قم
تصميم گيري وخطمشي *مدیریت دولتي 

گذاري عمومي نوبت د
59301395/02/301395/02/31

64271395/02/301395/02/31رفتارسازماني روزانه*مدیریت دولتي 1441روزانه3پردیس فارابي قم

62791395/02/301395/02/31رفتارسازماني نوبت دوم*مدیریت دولتي 1518نوبت دوم1پردیس فارابي قم

64791395/02/301395/02/31مدیریت منابع انساني روزانه*مدیریت دولتي 1450روزانه3پردیس فارابي قم



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

1524نوبت دوم1پردیس فارابي قم
مدیریت منابع انساني نوبت *مدیریت دولتي 

دوم
64271395/02/301395/02/31

54361395/02/301395/02/31روزانه*- مدیریت رسانه اي 1484روزانه3پردیس فارابي قم

51271395/02/301395/02/31نوبت دوم*- مدیریت رسانه اي 1538نوبت دوم1پردیس فارابي قم

58421395/02/301395/02/31تحقيق درعمليات روزانه*مدیریت صنعتي 1476روزانه3پردیس فارابي قم

1536نوبت دوم1پردیس فارابي قم
تحقيق درعمليات نوبت *مدیریت صنعتي 

دوم
56251395/02/301395/02/31

59131395/02/301395/02/31توليدوعمليات روزانه*مدیریت صنعتي 1468روزانه3پردیس فارابي قم

56251395/02/301395/02/31توليدوعمليات نوبت دوم*مدیریت صنعتي 1532نوبت دوم1پردیس فارابي قم

60291395/02/301395/02/31مالي روزانه*مدیریت صنعتي 1480روزانه3پردیس فارابي قم

60191395/02/301395/02/31مالي نوبت دوم*مدیریت صنعتي 1537نوبت دوم1پردیس فارابي قم

62081395/02/301395/02/31مدیریت سيستم ها روزانه*مدیریت صنعتي 1464روزانه3پردیس فارابي قم

1530نوبت دوم1پردیس فارابي قم
مدیریت سيستم ها نوبت *مدیریت صنعتي 

دوم
62081395/02/301395/02/31

2018روزانه3پردیس فارابي قم
مدیریت راهبردي *مدیریت ورزشي 

درسازمان هاورویدادهاي
51031395/02/301395/02/31



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

2073نوبت دوم1پردیس فارابي قم
مدیریت راهبردي *مدیریت ورزشي 

درسازمان هاورویدادهاي
50651395/02/301395/02/31

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
43091395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- ابياري وزهكشي 4426روزانه4

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
37581395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- ابياري وزهكشي 4456نوبت دوم2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
41361395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- اصالح نباتات 4486روزانه6

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
28751395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- اصالح نباتات 4551نوبت دوم4

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4716روزانه2

قارچ شناسي *بيماري شناسي گياهي 

وبيماري شناسي گياهي
50661395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4753نوبت دوم1

قارچ شناسي *بيماري شناسي گياهي 

وبيماري شناسي گياهي
44391395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
47081395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- بيوتكنولوژي كشاورزي 4527روزانه3

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
35561395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- بيوتكنولوژي كشاورزي 4568نوبت دوم1

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
32721395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- ترویج واموزش كشاورزي 4327روزانه6

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
30301395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- ترویج واموزش كشاورزي 4350نوبت دوم3

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
38171395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- توسعه كشاورزي 4330روزانه4



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3
پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
34161395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- توسعه كشاورزي 4352نوبت دوم2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
36861395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- زراعت 4504روزانه7

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
27211395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- زراعت 4557نوبت دوم4

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
42531395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- سازه هاي ابي 4436روزانه3

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
30241395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- سازه هاي ابي 4462نوبت دوم2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
35611395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- علوم علف هاي هرز4538روزانه2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
27631395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- علوم علف هاي هرز4571نوبت دوم1

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
24791395/02/181395/02/181395/02/19بورس اعزام خارج*- علوم وتكنولوژي بذر4476بورس1

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
36281395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- علوم وتكنولوژي بذر4542روزانه3

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
33921395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- علوم وتكنولوژي بذر4574نوبت دوم1

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4294روزانه2

تكنولوژي موادغذایي *علوم وصنایع غذایي 

روزانه
66031395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4317نوبت دوم2

تكنولوژي موادغذایي *علوم وصنایع غذایي 

نوبت دوم
51811395/02/181395/02/181395/02/19



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3
پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4312روزانه2

مهندسي موادوطراحي *علوم وصنایع غذایي 

صنایع غذایي ر
60921395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4322نوبت دوم2

مهندسي موادوطراحي *علوم وصنایع غذایي 

صنایع غذایي ن
51131395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4302روزانه2

ميكروبيولوژي *علوم وصنایع غذایي 

موادغذایي روزانه
61521395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4319نوبت دوم2

ميكروبيولوژي *علوم وصنایع غذایي 

موادغذایي نوبت دوم
50001395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
5187روزانه3

الودگي هاي محيطزیست *محيطزیست 

روزانه
41351395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
5188نوبت دوم2

الودگي هاي محيطزیست *محيطزیست 

نوبت دوم
33671395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
52241395/02/181395/02/181395/02/19امایش محيطزیست روزانه*محيطزیست 4245روزانه3

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
52881395/02/181395/02/181395/02/19امایش محيطزیست نوبت دوم*محيطزیست 4252نوبت دوم1

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
49481395/02/181395/02/181395/02/19تنوع زیستي روزانه*محيطزیست 4242روزانه3

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
50251395/02/181395/02/181395/02/19تنوع زیستي نوبت دوم*محيطزیست 4251نوبت دوم1

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4394روزانه3

مدیریت حاصلخيزي وزیست فناوري خاك 

روزانه*- 
49351395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4416نوبت دوم1

مدیریت حاصلخيزي وزیست فناوري خاك 

نوبت دوم*- 
45511395/02/181395/02/181395/02/19



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3
پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
49991395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- مدیریت منابع خاك 4373روزانه3

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
49351395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- مدیریت منابع خاك 4374روزانه3

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
42851395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- مدیریت منابع خاك 4408نوبت دوم2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
43781395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- مدیریت منابع خاك 4409نوبت دوم2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
46431395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- مكانيزاسيون كشاورزي 4277روزانه2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
46211395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- مكانيزاسيون كشاورزي 4290نوبت دوم1

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4336روزانه3

مهندسي اقتصادكشاورزي 

اقتصادتوليدومدیریت واحدهاي ك*
42821395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4356نوبت دوم1

مهندسي اقتصادكشاورزي 

اقتصادتوليدومدیریت واحدهاي ك*
37471395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4340روزانه3

بازاریابي *مهندسي اقتصادكشاورزي 

محصوالت كشاورزي رو
42821395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4359نوبت دوم1

بازاریابي *مهندسي اقتصادكشاورزي 

محصوالت كشاورزي نو
37471395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4266روزانه2

انرژي هاي *مهندسي مكانيك بيوسيستم 

تجدیدپذیر روزانه
47301395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4285نوبت دوم1

انرژي هاي *مهندسي مكانيك بيوسيستم 

تجدیدپذیر نوبت د
43401395/02/181395/02/181395/02/19



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3
پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4260روزانه2

طراحي *مهندسي مكانيك بيوسيستم 

ماشين هاي كشاورزي رو
50081395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4282نوبت دوم1

طراحي *مهندسي مكانيك بيوسيستم 

ماشين هاي كشاورزي نو
41671395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4272روزانه2

فناوري پس *مهندسي مكانيك بيوسيستم 

ازبرداشت روزانه
49261395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4287نوبت دوم1

فناوري پس *مهندسي مكانيك بيوسيستم 

ازبرداشت نوبت دو
41911395/02/181395/02/181395/02/19

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
43091395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- مهندسي منابع اب 4447روزانه3

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
35931395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- مهندسي منابع اب 4469نوبت دوم2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
36891395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- هواشناسي كشاورزي 4450روزانه3

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
35401395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- هواشناسي كشاورزي 4471نوبت دوم1

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
35921395/02/201395/02/201395/02/21بورس اعزام خارج*- اصالح نژاددام 4648بورس1

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
38891395/02/201395/02/201395/02/21روزانه*- اصالح نژاددام 4672روزانه5

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
35921395/02/201395/02/201395/02/21نوبت دوم*- اصالح نژاددام 4689نوبت دوم1

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
36001395/02/201395/02/201395/02/21روزانه*- بوم شناسي ابزیان 4821روزانه3



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3
پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
29801395/02/201395/02/201395/02/21نوبت دوم*- بوم شناسي ابزیان 4830نوبت دوم2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
50371395/02/201395/02/201395/02/21روزانه*- بيابان زدایي 4841روزانه3

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
43321395/02/201395/02/201395/02/21نوبت دوم*- بيابان زدایي 4860نوبت دوم2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4743روزانه2

كنترل بيولوژیك *بيماري شناسي گياهي 

بيماري هاي گياه
50231395/02/201395/02/201395/02/21

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4761نوبت دوم1

كنترل بيولوژیك *بيماري شناسي گياهي 

بيماري هاي گياه
44251395/02/201395/02/201395/02/21

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
37751395/02/201395/02/201395/02/21روزانه*- تغذیه دام 4658روزانه5

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
30051395/02/201395/02/201395/02/21نوبت دوم*- تغذیه دام 4684نوبت دوم2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
35311395/02/201395/02/201395/02/21روزانه*- تكثيروپرورش ابزیان 4809روزانه4

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
29071395/02/201395/02/201395/02/21نوبت دوم*- تكثيروپرورش ابزیان 4824نوبت دوم2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
42981395/02/201395/02/201395/02/21بورس اعزام خارج*- توليدوبهره برداري 4806بورس1

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
32961395/02/201395/02/201395/02/21روزانه*- حشره شناسي كشاورزي 4703روزانه6

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
31241395/02/201395/02/201395/02/21نوبت دوم*- حشره شناسي كشاورزي 4748نوبت دوم3



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3
پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
26511395/02/201395/02/201395/02/21بورس اعزام خارج*- صنایع خميروكاغذ4764روزانه3

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
26511395/02/201395/02/201395/02/21روزانه*- صنایع خميروكاغذ4769روزانه2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
15551395/02/201395/02/201395/02/21نوبت دوم*- صنایع خميروكاغذ4792نوبت دوم1

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4603روزانه2

فيزیولوژي واصالح درختان *علوم باغباني 

ميوه روزانه
43131395/02/201395/02/201395/02/21

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4634نوبت دوم2

فيزیولوژي واصالح درختان *علوم باغباني 

ميوه نوبت دو
32881395/02/201395/02/201395/02/21

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4618روزانه2

گياهان دارویي ادویه اي *علوم باغباني 

ونوشابه اي رو
45481395/02/201395/02/201395/02/21

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4640نوبت دوم2

گياهان دارویي ادویه اي *علوم باغباني 

ونوشابه اي نو
35571395/02/201395/02/201395/02/21

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
43071395/02/201395/02/201395/02/21گياهان زینتي روزانه*علوم باغباني 4611روزانه2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
33321395/02/201395/02/201395/02/21گياهان زینتي نوبت دوم*علوم باغباني 4638نوبت دوم2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4784نوبت دوم1

جنگل شناسي واكولوژي *علوم جنگل 

جنگل روزانه
45321395/02/201395/02/201395/02/21

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4798نوبت دوم2

جنگل شناسي واكولوژي *علوم جنگل 

جنگل نوبت دوم
34541395/02/201395/02/201395/02/21

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
36141395/02/201395/02/201395/02/21جنگلداري روزانه*علوم جنگل 4774روزانه2



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3
پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
34911395/02/201395/02/201395/02/21جنگلداري نوبت دوم*علوم جنگل 4795نوبت دوم2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4772روزانه2

مسائل اقتصادي اجتماعي *علوم جنگل 

جنگل روزانه
41571395/02/201395/02/201395/02/21

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
4794نوبت دوم2

مسائل اقتصادي اجتماعي *علوم جنگل 

جنگل نوبت دوم
35921395/02/201395/02/201395/02/21

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
36201395/02/201395/02/201395/02/21مهندسي جنگل روزانه*علوم جنگل 4780روزانه2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
31111395/02/201395/02/201395/02/21مهندسي جنگل نوبت دوم*علوم جنگل 4796نوبت دوم2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
46971395/02/201395/02/201395/02/21روزانه*- علوم مرتع 4835روزانه4

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
37071395/02/201395/02/201395/02/21نوبت دوم*- علوم مرتع 4857نوبت دوم2

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
53931395/02/201395/02/201395/02/21اب روزانه*علوم ومهندسي ابخيزداري 4847روزانه3

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
48811395/02/201395/02/201395/02/21اب نوبت دوم*علوم ومهندسي ابخيزداري 4866نوبت دوم1

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
53181395/02/201395/02/201395/02/21زمين روزانه*علوم ومهندسي ابخيزداري 4855روزانه3

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
47481395/02/201395/02/201395/02/21زمين نوبت دوم*علوم ومهندسي ابخيزداري 4871نوبت دوم1

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
19151395/02/201395/02/201395/02/21روزانه*- فراورده هاي چندسازه چوب 4766روزانه3



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3
پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
16821395/02/201395/02/201395/02/21نوبت دوم*- فراورده هاي چندسازه چوب 4790نوبت دوم1

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
33661395/02/201395/02/201395/02/21روزانه*- فيزیولوژي دام 4649روزانه4

پردیس كشاورزي و منابع طبيعي 

كرج
35141395/02/201395/02/201395/02/21نوبت دوم*- فيزیولوژي دام 4681نوبت دوم1

53571395/02/181395/02/181395/02/19برنامه ریزي شهري روزانه*شهرسازي 4908روزانه4پردیس هنرهاي زیبا

54841395/02/181395/02/181395/02/19برنامه ریزي شهري نوبت دوم*شهرسازي 4915نوبت دوم2پردیس هنرهاي زیبا

61211395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- مدیریت پروژه وساخت 4877روزانه2پردیس هنرهاي زیبا

61211395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- مدیریت پروژه وساخت 4878نوبت دوم1پردیس هنرهاي زیبا

57011395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- معماري 4889روزانه2پردیس هنرهاي زیبا

64981395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- معماري 4890روزانه3پردیس هنرهاي زیبا

58131395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- معماري 4899نوبت دوم1پردیس هنرهاي زیبا

57011395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- معماري 4900نوبت دوم2پردیس هنرهاي زیبا

46271395/02/191395/02/191395/02/20روزانه*- پژوهش هنر4920روزانه3پردیس هنرهاي زیبا



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

42401395/02/191395/02/191395/02/20نوبت دوم*- پژوهش هنر4929نوبت دوم2پردیس هنرهاي زیبا

46071395/02/191395/02/191395/02/20روزانه*- تاریخ تطبيقي وتحليلي هنراسالمي 4924روزانه3پردیس هنرهاي زیبا

4932نوبت دوم2پردیس هنرهاي زیبا
نوبت *- تاریخ تطبيقي وتحليلي هنراسالمي 

دوم
42011395/02/191395/02/191395/02/20

1709روزانه2دانشكده روانشناسي
اقتصادومدیریت مالي اموزش *اموزش عالي 

عالي روزانه
48901395/02/181395/02/181395/02/19

1731نوبت دوم1دانشكده روانشناسي
اقتصادومدیریت مالي اموزش *اموزش عالي 

عالي نوبت دوم
39121395/02/181395/02/181395/02/19

52531395/02/181395/02/181395/02/19مدیریت اموزش عالي روزانه*اموزش عالي 1705روزانه2دانشكده روانشناسي

1667بورس1دانشكده روانشناسي
بورس اعزام *- برنامه ریزي اموزش ازراه دور

خارج
52941395/02/181395/02/181395/02/19

52941395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- برنامه ریزي درسي 1682روزانه3دانشكده روانشناسي

41771395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- برنامه ریزي درسي 1722نوبت دوم1دانشكده روانشناسي

52261395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- فلسفه تعليم وتربيت 1671روزانه3دانشكده روانشناسي

52941395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- مدیریت اموزشي 1692روزانه2دانشكده روانشناسي

43751395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- مدیریت اموزشي 1727نوبت دوم2دانشكده روانشناسي



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

54121395/02/191395/02/191395/02/20روزانه*- روان شناسي تربيتي 1926روزانه3دانشكده روانشناسي

49621395/02/191395/02/191395/02/20نوبت دوم*- روان شناسي تربيتي 1962نوبت دوم1دانشكده روانشناسي

62891395/02/191395/02/191395/02/20روزانه*- روان شناسي سالمت 1958روزانه3دانشكده روانشناسي

48701395/02/191395/02/191395/02/20نوبت دوم*- روان شناسي سالمت 1974نوبت دوم2دانشكده روانشناسي

1918بورس1دانشكده روانشناسي
*- روان شناسي واموزش كودكان استثنایي 

بورس اعزام خا
52941395/02/191395/02/191395/02/20

1936روزانه3دانشكده روانشناسي
*- روان شناسي واموزش كودكان استثنایي 

روزانه
52941395/02/191395/02/191395/02/20

1965نوبت دوم2دانشكده روانشناسي
*- روان شناسي واموزش كودكان استثنایي 

نوبت دوم
44841395/02/191395/02/191395/02/20

48301395/02/191395/02/191395/02/20روزانه*- سنجش واندازه گيري 1938روزانه3دانشكده روانشناسي

42691395/02/191395/02/191395/02/20نوبت دوم*- سنجش واندازه گيري 1966نوبت دوم1دانشكده روانشناسي

52021395/02/211395/02/211395/02/22بورس اعزام خارج*- علوم ارتباطات 1988بورس1دانشكده علوم اجتماعي

52021395/02/211395/02/211395/02/22بورس اعزام خارج*- علوم ارتباطات 1989بورس1دانشكده علوم اجتماعي

52021395/02/211395/02/211395/02/22بورس اعزام خارج*- فرهنگ وارتباطات 1990بورس1دانشكده علوم اجتماعي



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

51561395/02/181395/02/19روزانه*- حسابداري 1600روزانه4دانشكده مدیریت تهران

48651395/02/181395/02/19نوبت دوم*- حسابداري 1610نوبت دوم2دانشكده مدیریت تهران

67881395/02/181395/02/18روزانه*- سياست گذاري علم وفناوري 1490روزانه3دانشكده مدیریت تهران

59201395/02/181395/02/18نوبت دوم*- سياست گذاري علم وفناوري 1542نوبت دوم2دانشكده مدیریت تهران

61581395/02/181395/02/181395/02/19بانكداري روزانه*مالي 1502روزانه3دانشكده مدیریت تهران

57841395/02/181395/02/181395/02/19بانكداري نوبت دوم*مالي 1548نوبت دوم2دانشكده مدیریت تهران

61551395/02/181395/02/181395/02/19مهندسي مالي بورس اعزام خارج*مالي 1419بورس1دانشكده مدیریت تهران

1428روزانه3دانشكده مدیریت تهران
مدیریت سياست گذاري *مدیریت بازرگاني 

بازرگاني روزان
70821395/02/181395/02/181395/02/19

1512نوبت دوم2دانشكده مدیریت تهران
مدیریت سياست گذاري *مدیریت بازرگاني 

بازرگاني نوبت
64221395/02/181395/02/181395/02/19

66411395/02/181395/02/181395/02/19رفتارسازماني روزانه*مدیریت دولتي 1440روزانه3دانشكده مدیریت تهران

64261395/02/181395/02/181395/02/19رفتارسازماني نوبت دوم*مدیریت دولتي 1519نوبت دوم2دانشكده مدیریت تهران

65011395/02/181395/02/181395/02/20مدیریت منابع انساني روزانه*مدیریت دولتي 1449روزانه3دانشكده مدیریت تهران



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 
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حد نصابگرایش/ رشته
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تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

1523نوبت دوم2دانشكده مدیریت تهران
مدیریت منابع انساني نوبت *مدیریت دولتي 

دوم
59301395/02/181395/02/181395/02/20

57631395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- مدیریت رسانه اي 1485روزانه3دانشكده مدیریت تهران

51291395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- مدیریت رسانه اي 1539نوبت دوم2دانشكده مدیریت تهران

58291395/02/181395/02/181395/02/20تحقيق درعمليات روزانه*مدیریت صنعتي 1475روزانه3دانشكده مدیریت تهران

1535نوبت دوم2دانشكده مدیریت تهران
تحقيق درعمليات نوبت *مدیریت صنعتي 

دوم
55971395/02/181395/02/181395/02/20

1459روزانه3دانشكده مدیریت تهران
كسب *مدیریت فناوري اطالعات 

وكارهوشمند روزانه
64821395/02/181395/02/181395/02/191395/02/20

1527نوبت دوم2دانشكده مدیریت تهران
كسب *مدیریت فناوري اطالعات 

وكارهوشمند نوبت دوم
60831395/02/181395/02/191395/02/20

62331395/02/191395/02/191395/02/20بورس اعزام خارج*- اینده پژوهي 1417بورس1دانشكده مدیریت تهران

60861395/02/191395/02/20بورس اعزام خارج*- گردشگري 1409بورس1دانشكده مدیریت تهران

1433روزانه3دانشكده مدیریت تهران
رفتارسازماني ومدیریت *مدیریت بازرگاني 

منابع انساني
68301395/02/191395/02/191395/02/21

1515نوبت دوم2دانشكده مدیریت تهران
رفتارسازماني ومدیریت *مدیریت بازرگاني 

منابع انساني
57601395/02/191395/02/191395/02/21

71221395/02/191395/02/191395/02/20مدیریت بازاریابي روزانه*مدیریت بازرگاني 1423روزانه3دانشكده مدیریت تهران
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تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

1509نوبت دوم2دانشكده مدیریت تهران
مدیریت بازاریابي نوبت *مدیریت بازرگاني 

دوم
63311395/02/191395/02/191395/02/20

65801395/02/191395/02/191395/02/20مدیریت نواوري روزانه*مدیریت تكنولوژي 1486روزانه3دانشكده مدیریت تهران

1541نوبت دوم2دانشكده مدیریت تهران
مدیریت نواوري نوبت *مدیریت تكنولوژي 

دوم
63511395/02/191395/02/191395/02/20

1437روزانه3دانشكده مدیریت تهران
تصميم گيري وخطمشي *مدیریت دولتي 

گذاري عمومي روزانه
66411395/02/191395/02/191395/02/20

1516نوبت دوم2دانشكده مدیریت تهران
تصميم گيري وخطمشي *مدیریت دولتي 

گذاري عمومي نوبت د
61651395/02/191395/02/191395/02/20

1503روزانه3دانشكده مدیریت تهران
تصميم *مدیریت سازمان هاي دولتي ایران 

گيري وسياست گ
63861395/02/191395/02/191395/02/20

1549نوبت دوم2دانشكده مدیریت تهران
تصميم *مدیریت سازمان هاي دولتي ایران 

گيري وسياست گ
56771395/02/191395/02/191395/02/20

60291395/02/191395/02/19توليدوعمليات روزانه*مدیریت صنعتي 1469روزانه3دانشكده مدیریت تهران

57601395/02/191395/02/19توليدوعمليات نوبت دوم*مدیریت صنعتي 1531نوبت دوم2دانشكده مدیریت تهران

1622روزانه3دانشكده مدیریت تهران
بازیابي *علم اطالعات ودانش شناسي 

اطالعات ودانش روز
46221395/02/211395/02/21

1628نوبت دوم2دانشكده مدیریت تهران
بازیابي *علم اطالعات ودانش شناسي 

اطالعات ودانش نوب
38221395/02/211395/02/21

38541395/02/181395/02/181395/02/19پيش ازتاریخ روزانه*باستان شناسي 1997روزانه3دانشكده ادبيات و علوم انساني
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2
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28721395/02/181395/02/181395/02/19پيش ازتاریخ نوبت دوم*باستان شناسي 2009نوبت دوم1دانشكده ادبيات و علوم انساني

38261395/02/181395/02/181395/02/19دوران اسالمي روزانه*باستان شناسي 2006روزانه3دانشكده ادبيات و علوم انساني

27981395/02/181395/02/181395/02/19دوران اسالمي نوبت دوم*باستان شناسي 2013نوبت دوم1دانشكده ادبيات و علوم انساني

38951395/02/181395/02/181395/02/19دوران تاریخي روزانه*باستان شناسي 2002روزانه3دانشكده ادبيات و علوم انساني

29551395/02/181395/02/181395/02/19دوران تاریخي نوبت دوم*باستان شناسي 2011نوبت دوم1دانشكده ادبيات و علوم انساني

47601395/02/181395/02/181395/02/19تاریخ اسالم روزانه*تاریخ 1161روزانه2دانشكده ادبيات و علوم انساني

31951395/02/181395/02/181395/02/19تاریخ اسالم نوبت دوم*تاریخ 1183نوبت دوم1دانشكده ادبيات و علوم انساني

51991395/02/181395/02/181395/02/19تاریخ ایران بعدازاسالم روزانه*تاریخ 1170روزانه3دانشكده ادبيات و علوم انساني

36571395/02/181395/02/181395/02/19تاریخ ایران بعدازاسالم نوبت دوم*تاریخ 1190نوبت دوم2دانشكده ادبيات و علوم انساني

45221395/02/181395/02/181395/02/19تاریخ ایران قبل ازاسالم روزانه*تاریخ 1164روزانه2دانشكده ادبيات و علوم انساني

26911395/02/181395/02/181395/02/19تاریخ ایران قبل ازاسالم نوبت دوم*تاریخ 1184نوبت دوم1دانشكده ادبيات و علوم انساني

43471395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- زبان شناسي همگاني 5159روزانه4دانشكده ادبيات و علوم انساني
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44271395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- زبان شناسي همگاني 5167نوبت دوم1دانشكده ادبيات و علوم انساني

52941395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- زبان وادبيات عرب 2235روزانه7دانشكده ادبيات و علوم انساني

60901395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- زبان وادبيات فارسي 2144روزانه5دانشكده ادبيات و علوم انساني

51471395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- زبان وادبيات فارسي 2195نوبت دوم2دانشكده ادبيات و علوم انساني

59871395/02/181395/02/181395/02/19ادبيات حماسي روزانه*زبان وادبيات فارسي 2169روزانه4دانشكده ادبيات و علوم انساني

2204نوبت دوم2دانشكده ادبيات و علوم انساني
ادبيات حماسي نوبت *زبان وادبيات فارسي 

دوم
49491395/02/181395/02/181395/02/19

60391395/02/181395/02/181395/02/19ادبيات عرفاني روزانه*زبان وادبيات فارسي 2176روزانه4دانشكده ادبيات و علوم انساني

2208نوبت دوم2دانشكده ادبيات و علوم انساني
ادبيات عرفاني نوبت *زبان وادبيات فارسي 

دوم
49371395/02/181395/02/181395/02/19

60771395/02/181395/02/181395/02/19ادبيات غنایي روزانه*زبان وادبيات فارسي 2184روزانه4دانشكده ادبيات و علوم انساني

2211نوبت دوم2دانشكده ادبيات و علوم انساني
ادبيات غنایي نوبت *زبان وادبيات فارسي 

دوم
50001395/02/181395/02/181395/02/19

52091395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- مطالعات ترجمه عربي 2251روزانه5دانشكده ادبيات و علوم انساني

56451395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- علوم اقتصادي 1123روزانه9دانشكده اقتصاد تهران
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45191395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- علوم اقتصادي 1142نوبت دوم3دانشكده اقتصاد تهران

1797روزانه3دانشكده الهيات و معارف اسالمي
*- ادیان وعرفان -الهيات ومعارف اسالمي 

روزانه
42741395/02/201395/02/201395/02/21

1850نوبت دوم1دانشكده الهيات و معارف اسالمي
*- ادیان وعرفان -الهيات ومعارف اسالمي 

نوبت دوم
40731395/02/201395/02/201395/02/21

1802روزانه4دانشكده الهيات و معارف اسالمي
تاریخ وتمدن ملل -الهيات ومعارف اسالمي 

رو*- اسالمي 
37421395/02/201395/02/201395/02/21

1854نوبت دوم2دانشكده الهيات و معارف اسالمي
تاریخ وتمدن ملل -الهيات ومعارف اسالمي 

نو*- اسالمي 
32701395/02/201395/02/201395/02/21

1763روزانه5دانشكده الهيات و معارف اسالمي
علوم قران وحدیث -الهيات ومعارف اسالمي 

روزانه*- 
47491395/02/201395/02/201395/02/21

1834نوبت دوم2دانشكده الهيات و معارف اسالمي
علوم قران وحدیث -الهيات ومعارف اسالمي 

نوبت دوم*- 
44851395/02/201395/02/201395/02/21

1781روزانه5دانشكده الهيات و معارف اسالمي
فقه ومباني حقوق -الهيات ومعارف اسالمي 

رو*- اسالمي 
41731395/02/201395/02/201395/02/21

1845نوبت دوم2دانشكده الهيات و معارف اسالمي
فقه ومباني حقوق -الهيات ومعارف اسالمي 

نو*- اسالمي 
41621395/02/201395/02/201395/02/21

1808روزانه3دانشكده الهيات و معارف اسالمي
فلسفه وكالم -الهيات ومعارف اسالمي 

روزانه*- اسالمي 
47881395/02/201395/02/201395/02/21

1860نوبت دوم1دانشكده الهيات و معارف اسالمي
فلسفه وكالم -الهيات ومعارف اسالمي 

نوبت د*- اسالمي 
48251395/02/201395/02/201395/02/21

31701395/02/201395/02/201395/02/21روزانه*- فقه شافعي 1820روزانه2دانشكده الهيات و معارف اسالمي
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23281395/02/201395/02/201395/02/21نوبت دوم*- فقه شافعي 1864نوبت دوم1دانشكده الهيات و معارف اسالمي

53081395/02/201395/02/201395/02/21روزانه*- فلسفه دین 1641روزانه3دانشكده الهيات و معارف اسالمي

51361395/02/201395/02/201395/02/21نوبت دوم*- فلسفه دین 1655نوبت دوم1دانشكده الهيات و معارف اسالمي

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
2063روزانه2

اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 

امدادگرورزشي روزان*
47271395/02/181395/02/181395/02/19

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
2096نوبت دوم1

اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 

امدادگرورزشي نوبت*
41451395/02/181395/02/181395/02/19

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
2061روزانه2

اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 

حركات اصالحي روزان*
50501395/02/181395/02/181395/02/19

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
2095نوبت دوم1

اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 

حركات اصالحي نوبت*
43411395/02/181395/02/181395/02/19

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
49651395/02/181395/02/181395/02/19رشدحركتي روزانه*رفتارحركتي 2064روزانه2

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
41531395/02/181395/02/181395/02/19رشدحركتي نوبت دوم*رفتارحركتي 2097نوبت دوم1

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
48871395/02/181395/02/181395/02/19یادگيري حركتي روزانه*رفتارحركتي 2068روزانه2

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
41631395/02/181395/02/181395/02/19یادگيري حركتي نوبت دوم*رفتارحركتي 2099نوبت دوم1

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
2053روزانه2

بيوشيمي ومتابوليسم *فيزیولوژي ورزشي 

ورزشي روزانه
50661395/02/191395/02/191395/02/20



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
2092نوبت دوم1

بيوشيمي ومتابوليسم *فيزیولوژي ورزشي 

ورزشي نوبت دوم
39691395/02/191395/02/191395/02/20

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
2034روزانه2

فيزیولوژي ورزشي *فيزیولوژي ورزشي 

عصبي عضالني روزان
50941395/02/191395/02/191395/02/20

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
2081نوبت دوم1

فيزیولوژي ورزشي *فيزیولوژي ورزشي 

عصبي عضالني نوبت
38611395/02/191395/02/191395/02/20

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
2044روزانه2

فيزیولوژي ورزشي قلب *فيزیولوژي ورزشي 

وعروق وتنفس ر
50071395/02/191395/02/191395/02/20

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
2086نوبت دوم1

فيزیولوژي ورزشي قلب *فيزیولوژي ورزشي 

وعروق وتنفس ن
39881395/02/191395/02/191395/02/20

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
2029روزانه2

مدیریت بازاریابي ورسانه *مدیریت ورزشي 

هادرورزش روز
48061395/02/191395/02/191395/02/20

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
2079نوبت دوم1

مدیریت بازاریابي ورسانه *مدیریت ورزشي 

هادرورزش نوب
39991395/02/191395/02/191395/02/20

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
2021روزانه2

مدیریت راهبردي *مدیریت ورزشي 

درسازمان هاورویدادهاي
48431395/02/191395/02/191395/02/20

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

تهران
2075نوبت دوم1

مدیریت راهبردي *مدیریت ورزشي 

درسازمان هاورویدادهاي
40131395/02/191395/02/191395/02/20

1051روزانه2دانشكده جغرافيا
اب وهواشناسي سينوپتيك *اب وهواشناسي 

روزانه
52541395/02/181395/02/181395/02/19

1088نوبت دوم1دانشكده جغرافيا
اب وهواشناسي سينوپتيك *اب وهواشناسي 

نوبت دوم
40251395/02/181395/02/181395/02/19

1024روزانه2دانشكده جغرافيا
برنامه ریزي *جغرافياوبرنامه ریزي روستایي 

امایش كيف
53021395/02/181395/02/181395/02/19
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1077نوبت دوم1دانشكده جغرافيا
برنامه ریزي *جغرافياوبرنامه ریزي روستایي 

امایش كيف
45881395/02/181395/02/181395/02/19

61611395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- جغرافياوبرنامه ریزي شهري 1010روزانه2دانشكده جغرافيا

53491395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- جغرافياوبرنامه ریزي شهري 1068نوبت دوم2دانشكده جغرافيا

1005روزانه2دانشكده جغرافيا
سازمان سياسي فضا *جغرافياي سياسي 

روزانه
53011395/02/181395/02/181395/02/19

1064نوبت دوم1دانشكده جغرافيا
سازمان سياسي فضا *جغرافياي سياسي 

نوبت دوم
43661395/02/181395/02/181395/02/19

1034روزانه2دانشكده جغرافيا
مخاطرات ژئومورفولوژیك *ژئومورفولوژي 

روزانه
52841395/02/181395/02/181395/02/19

1082نوبت دوم1دانشكده جغرافيا
مخاطرات ژئومورفولوژیك *ژئومورفولوژي 

نوبت دوم
43321395/02/181395/02/181395/02/19

1001بورس1دانشكده جغرافيا
مدیریت محيطي بورس *ژئومورفولوژي 

اعزام خارج
37751395/02/181395/02/181395/02/19

1062روزانه2دانشكده جغرافيا
سنجش ازدوروسامانه اطالعات جغرافيایي 

سامانه اطالعا*
52841395/02/181395/02/181395/02/19

1092نوبت دوم1دانشكده جغرافيا
سنجش ازدوروسامانه اطالعات جغرافيایي 

سامانه اطالعا*
47971395/02/181395/02/181395/02/19

1003بورس1دانشكده جغرافيا
سنجش ازدوروسامانه اطالعات جغرافيایي 

سنجش ازدور بو*
41511395/02/181395/02/181395/02/19

52071395/02/181395/02/20روزانه*- حقوق خصوصي 1287روزانه7دانشكده حقوق و علوم سياسي



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

52231395/02/181395/02/20نوبت دوم*- حقوق خصوصي 1314نوبت دوم4دانشكده حقوق و علوم سياسي

47931395/02/181395/02/22روزانه*- حقوق عمومي 1262روزانه6دانشكده حقوق و علوم سياسي

48041395/02/181395/02/22نوبت دوم*- حقوق عمومي 1303نوبت دوم3دانشكده حقوق و علوم سياسي

43661395/02/181395/02/20روزانه*- روابطبين الملل 1366روزانه5دانشكده حقوق و علوم سياسي

40091395/02/181395/02/20نوبت دوم*- روابطبين الملل 1391نوبت دوم3دانشكده حقوق و علوم سياسي

45651395/02/181395/02/22اروپا روزانه*مطالعات منطقه اي 1374روزانه3دانشكده حقوق و علوم سياسي

40391395/02/181395/02/22اروپا نوبت دوم*مطالعات منطقه اي 1394نوبت دوم2دانشكده حقوق و علوم سياسي

1373روزانه3دانشكده حقوق و علوم سياسي
اسياي مركزي وقفقاز *مطالعات منطقه اي 

روزانه
44081395/02/181395/02/22

1393نوبت دوم2دانشكده حقوق و علوم سياسي
اسياي مركزي وقفقاز *مطالعات منطقه اي 

نوبت دوم
38021395/02/181395/02/22

45441395/02/181395/02/22امریكاي شمالي روزانه*مطالعات منطقه اي 1375روزانه3دانشكده حقوق و علوم سياسي

1395نوبت دوم2دانشكده حقوق و علوم سياسي
امریكاي شمالي نوبت *مطالعات منطقه اي 

دوم
39351395/02/181395/02/22

46241395/02/181395/02/22خاورميانه روزانه*مطالعات منطقه اي 1371روزانه3دانشكده حقوق و علوم سياسي



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

39921395/02/181395/02/22خاورميانه نوبت دوم*مطالعات منطقه اي 1392نوبت دوم2دانشكده حقوق و علوم سياسي

47951395/02/191395/02/22روزانه*- حقوق بين الملل عمومي 1265روزانه6دانشكده حقوق و علوم سياسي

47951395/02/191395/02/22نوبت دوم*- حقوق بين الملل عمومي 1304نوبت دوم3دانشكده حقوق و علوم سياسي

49241395/02/191395/02/22روزانه*- حقوق نفت وگاز1298روزانه6دانشكده حقوق و علوم سياسي

49951395/02/191395/02/22نوبت دوم*- حقوق نفت وگاز1316نوبت دوم3دانشكده حقوق و علوم سياسي

45151395/02/191395/02/21اندیشه هاي سياسي روزانه*علوم سياسي 1347روزانه5دانشكده حقوق و علوم سياسي

38451395/02/191395/02/21اندیشه هاي سياسي نوبت دوم*علوم سياسي 1381نوبت دوم3دانشكده حقوق و علوم سياسي

45001395/02/191395/02/21جامعه شناسي سياسي روزانه*علوم سياسي 1354روزانه5دانشكده حقوق و علوم سياسي

1384نوبت دوم3دانشكده حقوق و علوم سياسي
جامعه شناسي سياسي نوبت *علوم سياسي 

دوم
39351395/02/191395/02/21

43841395/02/191395/02/21سياستگذاري عمومي روزانه*علوم سياسي 1363روزانه5دانشكده حقوق و علوم سياسي

1388نوبت دوم3دانشكده حقوق و علوم سياسي
سياستگذاري عمومي نوبت *علوم سياسي 

دوم
38021395/02/191395/02/21

45001395/02/191395/02/21مسائل ایران روزانه*علوم سياسي 1359روزانه5دانشكده حقوق و علوم سياسي



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

39401395/02/191395/02/21مسائل ایران نوبت دوم*علوم سياسي 1385نوبت دوم3دانشكده حقوق و علوم سياسي

49771395/02/21روزانه*- حقوق جزاوجرم شناسي 1273روزانه5دانشكده حقوق و علوم سياسي

4959بورس1دانشكده دامپزشكي تهران
بورس *- اناتومي وجنين شناسي مقایسه اي 

اعزام خارج
32391395/02/181395/02/181395/02/19

32391395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- اناتومي وجنين شناسي مقایسه اي 5023روزانه3دانشكده دامپزشكي تهران

5065نوبت دوم1دانشكده دامپزشكي تهران
نوبت *- اناتومي وجنين شناسي مقایسه اي 

دوم
23891395/02/181395/02/181395/02/19

32391395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- انگل شناسي دامپزشكي 5005روزانه2دانشكده دامپزشكي تهران

23891395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- انگل شناسي دامپزشكي 5058نوبت دوم1دانشكده دامپزشكي تهران

34221395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- جراحي دامپزشكي 4961روزانه2دانشكده دامپزشكي تهران

33871395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- جراحي دامپزشكي 5030نوبت دوم1دانشكده دامپزشكي تهران

28461395/02/181395/02/181395/02/19بورس اعزام خارج*- فارماكولوژي دامپزشكي 4958بورس1دانشكده دامپزشكي تهران

32391395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- فارماكولوژي دامپزشكي 5195روزانه2دانشكده دامپزشكي تهران

28461395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- فارماكولوژي دامپزشكي 5196نوبت دوم1دانشكده دامپزشكي تهران



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

32391395/02/191395/02/191395/02/20روزانه*- بافت شناسي مقایسه اي 5025روزانه4دانشكده دامپزشكي تهران

22461395/02/191395/02/191395/02/20نوبت دوم*- بافت شناسي مقایسه اي 5067نوبت دوم1دانشكده دامپزشكي تهران

32391395/02/191395/02/191395/02/20روزانه*- بهداشت خوراك دام 5001روزانه2دانشكده دامپزشكي تهران

19971395/02/191395/02/191395/02/20نوبت دوم*- بهداشت خوراك دام 5056نوبت دوم1دانشكده دامپزشكي تهران

32391395/02/191395/02/191395/02/20روزانه*- سم شناسي 5029روزانه2دانشكده دامپزشكي تهران

24991395/02/191395/02/191395/02/20نوبت دوم*- سم شناسي 5071نوبت دوم1دانشكده دامپزشكي تهران

32391395/02/191395/02/191395/02/20روزانه*- قارچ شناسي 5028روزانه2دانشكده دامپزشكي تهران

23891395/02/191395/02/191395/02/20نوبت دوم*- قارچ شناسي 5070نوبت دوم1دانشكده دامپزشكي تهران

32391395/02/201395/02/201395/02/21روزانه*- باكتري شناسي 5010روزانه2دانشكده دامپزشكي تهران

22601395/02/201395/02/201395/02/21نوبت دوم*- باكتري شناسي 5060نوبت دوم1دانشكده دامپزشكي تهران

38041395/02/201395/02/201395/02/21روزانه*- بهداشت موادغذایي 4996روزانه2دانشكده دامپزشكي تهران

32391395/02/201395/02/201395/02/21نوبت دوم*- بهداشت موادغذایي 5053نوبت دوم1دانشكده دامپزشكي تهران



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

43001395/02/201395/02/201395/02/21بورس اعزام خارج*- بيوشيمي 4955بورس1دانشكده دامپزشكي تهران

23561395/02/201395/02/201395/02/21روزانه*- پاتولوژي دامپزشكي 4982روزانه2دانشكده دامپزشكي تهران

23891395/02/201395/02/201395/02/21نوبت دوم*- پاتولوژي دامپزشكي 5045نوبت دوم2دانشكده دامپزشكي تهران

32391395/02/201395/02/201395/02/21روزانه*- فناوري توليدمثل دردامپزشكي 5016روزانه3دانشكده دامپزشكي تهران

22461395/02/201395/02/201395/02/21نوبت دوم*- فناوري توليدمثل دردامپزشكي 5063نوبت دوم3دانشكده دامپزشكي تهران

34611395/02/211395/02/211395/02/22روزانه*- بهداشت وبيماري هاي پرندگان 4987روزانه2دانشكده دامپزشكي تهران

32391395/02/211395/02/211395/02/22نوبت دوم*- بهداشت وبيماري هاي پرندگان 5048نوبت دوم1دانشكده دامپزشكي تهران

26021395/02/211395/02/211395/02/22روزانه*- بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ 4973روزانه2دانشكده دامپزشكي تهران

5038نوبت دوم1دانشكده دامپزشكي تهران
نوبت *- بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ 

دوم
24991395/02/211395/02/211395/02/22

38651395/02/211395/02/211395/02/22روزانه*- رادیولوژي دامپزشكي 5027روزانه2دانشكده دامپزشكي تهران

32391395/02/211395/02/211395/02/22نوبت دوم*- رادیولوژي دامپزشكي 5069نوبت دوم1دانشكده دامپزشكي تهران

29511395/02/211395/02/211395/02/22روزانه*- مامایي وبيماري هاي توليدمثل دام 4967روزانه2دانشكده دامپزشكي تهران



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

5034نوبت دوم1دانشكده دامپزشكي تهران
نوبت *- مامایي وبيماري هاي توليدمثل دام 

دوم
23891395/02/211395/02/211395/02/22

32391395/02/221395/02/221395/02/23روزانه*- اپيدميولوژي 5003روزانه2دانشكده دامپزشكي تهران

23951395/02/221395/02/221395/02/23نوبت دوم*- اپيدميولوژي 5057نوبت دوم2دانشكده دامپزشكي تهران

32391395/02/221395/02/221395/02/23روزانه*- بهداشت ابزیان 4992روزانه2دانشكده دامپزشكي تهران

23891395/02/221395/02/221395/02/23نوبت دوم*- بهداشت ابزیان 5051نوبت دوم1دانشكده دامپزشكي تهران

4970روزانه2دانشكده دامپزشكي تهران
*- بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك 

روزانه
40241395/02/221395/02/221395/02/23

5036نوبت دوم1دانشكده دامپزشكي تهران
*- بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك 

نوبت دوم
32391395/02/221395/02/221395/02/23

33871395/02/221395/02/221395/02/23روزانه*- كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي 4978روزانه2دانشكده دامپزشكي تهران

32391395/02/221395/02/221395/02/23نوبت دوم*- كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي 5042نوبت دوم1دانشكده دامپزشكي تهران

11441395/02/211395/02/211395/02/22روزانه*- اموزش زبان الماني 5098روزانه3دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي

33641395/02/211395/02/211395/02/22نوبت دوم*- اموزش زبان الماني 5099نوبت دوم1دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي

46381395/02/211395/02/211395/02/22روزانه*- اموزش زبان انگليسي 5109روزانه5دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

39841395/02/211395/02/211395/02/22نوبت دوم*- اموزش زبان انگليسي 5132نوبت دوم2دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي

47781395/02/211395/02/211395/02/22روزانه*- اموزش زبان روسي 5095روزانه4دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي

13641395/02/211395/02/211395/02/22نوبت دوم*- اموزش زبان روسي 5097نوبت دوم3دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي

52821395/02/211395/02/211395/02/22روزانه*- زبان فرانسه 5087روزانه3دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي

54521395/02/211395/02/211395/02/22نوبت دوم*- زبان فرانسه 5092نوبت دوم1دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي

36871395/02/211395/02/211395/02/22روزانه*- زبان وادبيات انگليسي 5120روزانه3دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي

30411395/02/211395/02/211395/02/22نوبت دوم*- زبان وادبيات انگليسي 5137نوبت دوم2دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي

1206روزانه2دانشكده علوم اجتماعي تهران
جامعه شناسي اقتصادي *جامعه شناسي 

وتوسعه روزانه
63271395/02/211395/02/211395/02/22

1234نوبت دوم1دانشكده علوم اجتماعي تهران
جامعه شناسي اقتصادي *جامعه شناسي 

وتوسعه نوبت دوم
57671395/02/211395/02/211395/02/22

1211روزانه2دانشكده علوم اجتماعي تهران
جامعه شناسي فرهنگي *جامعه شناسي 

روزانه
63101395/02/211395/02/211395/02/22

1238نوبت دوم1دانشكده علوم اجتماعي تهران
جامعه شناسي فرهنگي *جامعه شناسي 

نوبت دوم
58791395/02/211395/02/211395/02/22

1217روزانه2دانشكده علوم اجتماعي تهران
جامعه شناسي مسایل *جامعه شناسي 

اجتماعي ایران روزان
63271395/02/211395/02/211395/02/22



دورهظرفیتدانشکده/ پردیس 
کد 

رشته 
حد نصابگرایش/ رشته

تاریخ آزمون 

کتبی
1تاریخ مصاحبه 

تاریخ مصاحبه 

2

تاریخ مصاحبه 

3

1240نوبت دوم1دانشكده علوم اجتماعي تهران
جامعه شناسي مسایل *جامعه شناسي 

اجتماعي ایران نوبت
58281395/02/211395/02/211395/02/22

1225روزانه2دانشكده علوم اجتماعي تهران
*- جامعه شناسي توسعه اجتماعي روستایي 

روزانه
58351395/02/211395/02/211395/02/22

1244نوبت دوم1دانشكده علوم اجتماعي تهران
*- جامعه شناسي توسعه اجتماعي روستایي 

نوبت دوم
52691395/02/211395/02/211395/02/22

57331395/02/211395/02/211395/02/22روزانه*- جمعيت شناسي 1229روزانه2دانشكده علوم اجتماعي تهران

51231395/02/211395/02/211395/02/22نوبت دوم*- جمعيت شناسي 1247نوبت دوم2دانشكده علوم اجتماعي تهران

51431395/02/211395/02/211395/02/22روزانه*- دانش اجتماعي مسلمين 1227روزانه2دانشكده علوم اجتماعي تهران

57671395/02/211395/02/211395/02/22نوبت دوم*- دانش اجتماعي مسلمين 1245نوبت دوم1دانشكده علوم اجتماعي تهران

52021395/02/211395/02/211395/02/22روزانه*- علوم ارتباطات 1991روزانه3دانشكده علوم اجتماعي تهران

49631395/02/211395/02/211395/02/22نوبت دوم*- علوم ارتباطات 1994نوبت دوم2دانشكده علوم اجتماعي تهران

58351395/02/211395/02/211395/02/22روزانه*- مردم شناسي 1228روزانه3دانشكده علوم اجتماعي تهران

51231395/02/211395/02/211395/02/22نوبت دوم*- مردم شناسي 1246نوبت دوم3دانشكده علوم اجتماعي تهران

2629بورس1دانشكده علوم و فنون نوین
/*- نانوبيوتكنولوژي /ریززیست فناوري 

بورس اعزام خار
42041395/02/251395/02/26
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42041395/02/251395/02/26روزانه/*- نانوبيوتكنولوژي /ریززیست فناوري 2662روزانه3دانشكده علوم و فنون نوین

2683نوبت دوم1دانشكده علوم و فنون نوین
نوبت /*- نانوبيوتكنولوژي /ریززیست فناوري 

دوم
33441395/02/251395/02/26

4212روزانه3دانشكده علوم و فنون نوین
فناوري انرژي *مهندسي سيستم هاي انرژي 

روزانه
31291395/02/251395/02/26

4215نوبت دوم1دانشكده علوم و فنون نوین
فناوري انرژي *مهندسي سيستم هاي انرژي 

نوبت دوم
22231395/02/251395/02/26

34201395/02/251395/02/26سازه روزانه*مهندسي هوافضا3801روزانه3دانشكده علوم و فنون نوین

19441395/02/251395/02/26سازه نوبت دوم*مهندسي هوافضا3820نوبت دوم1دانشكده علوم و فنون نوین

53511395/02/181395/02/181395/02/19كارآفریني1498روزانه10دانشكده كار آفریني تهران

46551395/02/181395/02/181395/02/19كارآفریني1545نوبت دوم4دانشكده كار آفریني تهران

45441395/02/181395/02/181395/02/19بورس اعزام خارج*- كارافریني 1413بورس1دانشكده كار آفریني تهران

45551395/02/181395/02/181395/02/19بورس اعزام خارج*- كارافریني 1414بورس1دانشكده كار آفریني تهران

40691395/02/181395/02/181395/02/19بورس اعزام خارج*- كارافریني 1415بورس1دانشكده كار آفریني تهران

53511395/02/181395/02/181395/02/19روزانه*- كارافریني 1498روزانه10دانشكده كار آفریني تهران
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46551395/02/181395/02/181395/02/19نوبت دوم*- كارافریني 1545نوبت دوم4دانشكده كار آفریني تهران

30001395/02/201395/02/20روزانه*- برنامه ریزي -محيطزیست 2267روزانه3دانشكده محيط زیست تهران

25001395/02/201395/02/20نوبت دوم*- برنامه ریزي -محيطزیست 2268نوبت دوم2دانشكده محيط زیست تهران

32001395/02/201395/02/20منابع اب روزانه*مهندسي محيطزیست 4197روزانه2دانشكده محيط زیست تهران

25001395/02/201395/02/20منابع اب نوبت دوم*مهندسي محيطزیست 4202نوبت دوم2دانشكده محيط زیست تهران

4214روزانه2دانشكده محيط زیست تهران
انرژي *مهندسي سيستم هاي انرژي 

ومحيطزیست روزانه
35001395/02/211395/02/21

4216نوبت دوم2دانشكده محيط زیست تهران
انرژي *مهندسي سيستم هاي انرژي 

ومحيطزیست نوبت دوم
30001395/02/211395/02/21

32001395/02/211395/02/21اب وفاضالب روزانه*مهندسي محيطزیست 4198روزانه2دانشكده محيط زیست تهران

4203نوبت دوم2دانشكده محيط زیست تهران
اب وفاضالب نوبت *مهندسي محيطزیست 

دوم
25001395/02/211395/02/21

32001395/02/221395/02/22الودگي هوا روزانه*مهندسي محيطزیست 4201روزانه2دانشكده محيط زیست تهران

25001395/02/221395/02/22الودگي هوا نوبت دوم*مهندسي محيطزیست 4205نوبت دوم2دانشكده محيط زیست تهران

30001395/02/221395/02/22موادزایدجامد روزانه*مهندسي محيطزیست 4200روزانه2دانشكده محيط زیست تهران
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4204نوبت دوم2دانشكده محيط زیست تهران
موادزایدجامد نوبت *مهندسي محيطزیست 

دوم
25001395/02/221395/02/22

36591395/02/201395/02/20روزانه*- مطالعات امریكاي شمالي 1380روزانه3دانشكده مطالعات جهان

28191395/02/201395/02/20نوبت دوم*- مطالعات امریكاي شمالي 1399نوبت دوم3دانشكده مطالعات جهان

1826روزانه2دانشكده معارف و اندیشه اسالمي
اخالق اسالمي *مدرسي معارف اسالمي 

روزانه
31811395/02/251395/02/251395/02/26

1868نوبت دوم1دانشكده معارف و اندیشه اسالمي
اخالق اسالمي *مدرسي معارف اسالمي 

نوبت دوم
23951395/02/251395/02/251395/02/26

1828روزانه2دانشكده معارف و اندیشه اسالمي
انقالب اسالمي *مدرسي معارف اسالمي 

روزانه
28941395/02/251395/02/251395/02/26

1870نوبت دوم1دانشكده معارف و اندیشه اسالمي
انقالب اسالمي *مدرسي معارف اسالمي 

نوبت دوم
22031395/02/251395/02/251395/02/26

1827روزانه2دانشكده معارف و اندیشه اسالمي
تاریخ تمدن *مدرسي معارف اسالمي 

اسالمي روزانه
31191395/02/251395/02/251395/02/26

1869نوبت دوم1دانشكده معارف و اندیشه اسالمي
تاریخ تمدن *مدرسي معارف اسالمي 

اسالمي نوبت دوم
22041395/02/251395/02/251395/02/26

1830روزانه2دانشكده معارف و اندیشه اسالمي
قران ومتون *مدرسي معارف اسالمي 

اسالمي روزانه
33651395/02/251395/02/251395/02/26

1871نوبت دوم1دانشكده معارف و اندیشه اسالمي
قران ومتون *مدرسي معارف اسالمي 

اسالمي نوبت دوم
23681395/02/251395/02/251395/02/26

1821روزانه2دانشكده معارف و اندیشه اسالمي
مباني نظري اسالم *مدرسي معارف اسالمي 

روزانه
36351395/02/251395/02/251395/02/26
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1865نوبت دوم1دانشكده معارف و اندیشه اسالمي
مباني نظري اسالم *مدرسي معارف اسالمي 

نوبت دوم
23931395/02/251395/02/251395/02/26

29361395/02/211395/02/22روزانه*- بيوانفورماتيك 2906روزانه4مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزیك

23621395/02/211395/02/22نوبت دوم*- بيوانفورماتيك 2908نوبت دوم2مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزیك

44191395/02/211395/02/22روزانه*- بيوشيمي 2637روزانه6مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزیك

42191395/02/211395/02/22نوبت دوم*- بيوشيمي 2669نوبت دوم3مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزیك

34451395/02/211395/02/22روزانه*- بيوفيزیك 2652روزانه7مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزیك

34341395/02/211395/02/22نوبت دوم*- بيوفيزیك 2676نوبت دوم3مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزیك

27991395/02/251395/02/251395/02/26زلزله شناسي روزانه*ژئوفيزیك 3135روزانه3موسسه ژیوفيزیك

45321395/02/251395/02/251395/02/26زلزله شناسي نوبت دوم*ژئوفيزیك 3140نوبت دوم1موسسه ژیوفيزیك

30761395/02/251395/02/251395/02/26لرزه شناسي روزانه*ژئوفيزیك 3134روزانه3موسسه ژیوفيزیك

41381395/02/251395/02/251395/02/26لرزه شناسي نوبت دوم*ژئوفيزیك 3139نوبت دوم1موسسه ژیوفيزیك

18211395/02/251395/02/251395/02/26بورس اعزام خارج*- هواشناسي 3141بورس1موسسه ژیوفيزیك
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18211395/02/251395/02/251395/02/26بورس اعزام خارج*- هواشناسي 3142بورس1موسسه ژیوفيزیك

18211395/02/251395/02/251395/02/26روزانه*- هواشناسي 3143روزانه4موسسه ژیوفيزیك

19481395/02/251395/02/251395/02/26نوبت دوم*- هواشناسي 3146نوبت دوم2موسسه ژیوفيزیك


