
 1393سال ) D.Ph(رشته آزمون ورودي دوره دكتري  اطالعيه اصالحيات دفترچه راهنما و تمديد مهلت انتخاب

 1صفحه 
 

  باسمه تعالي
هاي جديد و برخي اصالحيات دفترچه راهنماي  محل  رشته  كشور در باره اعالم  آموزش  سنجش  سازمان  اطالعيه

  1393سال ) Ph.D( دوره دكتريآزمون ورودي  و همچنين تمديد مهلت انتخاب رشته هاي تحصيلي انتخاب رشته

  

سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطالع آن دسته از داوطلباني كه براساس كارنامـه نتـايج اوليـه آزمـون     
ضـمن تمديـد مهلـت انتخـاب     رساند  اند، مي مجاز به انتخاب رشته گرديده 1393 سال )Ph.D(دوره دكتري ورودي 

ها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در جـداول   دانشگاهنظر به اينكه بعضي از  8/2/93رشته اين آزمون تا روز دوشنبه 
آزمون مذكور، براي پذيرش دانشجو اعالم ) 2شماره (هاي تحصيلي  ذيل پس از تدوين دفترچه راهنماي انتخاب رشته

توانند براساس ضـوابط و شـرايط    اند، متقاضيان مي هاي مورد پذيرش ارائه داده ظرفيت نموده و يا اصالحاتي در رشته
هـاي ايـن اطالعيـه نسـبت بـه انتخـاب        ج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين براساس كدرشته محلمندر

شنبه دوتوانند حداكثر تا پايان روز  اند، مي هاي مورد نظر اقدام كنند و چنانچه قبالً انتخاب رشته نموده كدرشته محل
  .دهاي خود اقدام نماين نسبت به ويرايش انتخاب 8/2/1393

 : ها مربوط به جداول كدرشته محل اصالحيات )الف بخش

كدرشته   رديف
  امتحاني

كدرشته 
  مورد و يا موارد اصالحي  نام دانشگاه  نام رشته گرايش  محل

  باشد نظري ميگرايش عنوان صحيح رشته ژئومورفولوژي   تهران  ژئومورفولوژي  1162  2104  1
  باشد نظري ميگرايش عنوان صحيح رشته ژئومورفولوژي   تهران  ژئومورفولوژي  1177  2104  2
  . باشد مي» گرايش مسائل ايران«عبارت صحيح : در توضيحات  تربيت مدرس  علوم سياسي  1445  2117  3
  . باشد مي» گرايش مسائل ايران«عبارت صحيح : در توضيحات  تربيت مدرس  علوم سياسي  1475  2117  4
  .گرايش خاورميانه: در توضيحات  تهران  اي منطقهمطالعات   1483  2117  5

پذيرش دانشجو در گرايش رفتاري صورت : توضيحات. باشد عنوان صحيح گرايش مديريت مي  تربيت مدرس  هاي دولتي ايران مديريت سازمان  1502  2118  6
  . پذيرد مي

پذيرش دانشجو در گرايش رفتاري صورت : توضيحات. باشد عنوان صحيح گرايش مديريت مي  تربيت مدرس  هاي دولتي ايران مديريت سازمان  1577  2118  7
  . پذيرد مي

  گرايش مديريت رفتار سازماني : باشد ـ در توضيحات عنوان صحيح گرايش مديريت دولتي مي  تهران  مديريت  1594  2118  8
  .باشد رياضي محض ميعنوان رشته : در توضيحات  تهران  رياضي گرايش آناليز  2672  2233  9
  رياضي محض ـ آناليز زمينه نظريه عملگرها : در توضيحات  مازندران ـ بابلسر  رياضي گرايش جبر  2749  2233  10
  .باشد عنوان رشته رياضي محض مي: در توضيحات  تهران  رياضي گرايش آناليز  2785  2233  11
  رياضي محض ـ آناليز زمينه نظريه عملگرها : در توضيحات  مازندران ـ بابلسر  رياضي گرايش جبر  2827  2233  12
  .باشد عنوان مدرك تحصيلي فيزيك مي: در توضيحات  اصفهان  فيزيك  2960  2238  13
  . باشد التحصيلي فيزيك مي عنوان مدرك فارغ: در توضيحات  تربيت مدرس  فيزيك  2978  2238  14
  . باشد التحصيلي فيزيك مي عنوان مدرك فارغ: در توضيحات  تربيت مدرس  فيزيك  2979  2238  15
  . باشد التحصيلي فيزيك مي عنوان مدرك فارغ: در توضيحات  تربيت مدرس  فيزيك  2980  2238  16
  . باشد التحصيلي فيزيك مي عنوان مدرك فارغ: در توضيحات  تربيت مدرس  فيزيك  3086  2238  17
  . باشد التحصيلي فيزيك مي عنوان مدرك فارغ: در توضيحات  تربيت مدرس فيزيك  3087  2238  18
  . باشد التحصيلي فيزيك مي عنوان مدرك فارغ: در توضيحات  تربيت مدرس فيزيك  3088  2238  19
  .باشد محل تحصيل تهران مي: در توضيحات  ـ تهران خوارزمي  مهندسي صنايع  3947  2350  20

 مكانيزاسيون كشاورزي گرايش  4272  2405  21
 .باشد مكانيزاسيون كشاورزي مي ـعنوان رشته مهندسي كشاورزي   تهران  انرژي در كشاورزي

مكانيزاسيون كشاورزي گرايش   4278  2405  22
 .باشد مكانيزاسيون كشاورزي مي ـعنوان رشته مهندسي كشاورزي   تهران  انرژي در كشاورزي

اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي   4377  2416  23
 .باشد اقتصاد منابع طبيعي مي ـعنوان رشته مهندسي كشاورزي اقتصاد كشاورزي   تهران  كشاورزي

 .باشد اقتصاد منابع طبيعي مي ـعنوان رشته مهندسي كشاورزي اقتصاد كشاورزي   تهران  بازاريابي محصوالت كشاورزي  4378  2416  24
  .عنوان رشته اصالح نباتات بدون گرايش زمينه ژنتيك مولكولي: توضيحاتدر   آباد لرستان ـ خرم  )بيومتري(اصالح نباتات   4581  2431  25

يوتكنولوژي ب  پژوهشكده  بيوتكنولوژي كشاورزي  4646  2435  26
  كرج ـكشاورزي ايران 

داوطلبان براي كسب . باشد پژوهشكده فاقد امكانات رفاهي به ويژه خوابگاه مي: در توضيحات
  .مراجعه نمايند   www.abrii.ac.ir:اطالعات بيشتر به سايت

  .باشد التحصيلي زراعت مي عنوان مدرك فارغ: در توضيحات  تربيت مدرس  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   4670  2436  27
  .باشد التحصيلي زراعت مي فارغعنوان مدرك : در توضيحات  تربيت مدرس  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   4685  2436  28

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  4731  2439  29
  .ظرفيت پذيرش دانشجو در نيمسال اول خواهد بود  محقق اردبيلي ـ اردبيل  ها بيوسيستماتيك كنه

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  4743  2439  30
  .نيمسال اول خواهد بود ظرفيت پذيرش دانشجو در  محقق اردبيلي ـ اردبيل  ها بيوسيستماتيك كنه
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 2صفحه 
 

 :ها از جداول رشته محل هاي حذف شده رشته) ببخش 
كدرشته   رديف

  امتحاني
كدرشته 
  توضيحات  نام دانشگاه  نام رشته گرايش  محل

  .ظرفيت اين رشته حذف و پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل انجام نخواهد شد  سيستان و بلوچستان  ژئومورفولوژي  1167  2104  1
  .ظرفيت اين رشته حذف و پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل انجام نخواهد شد  )ع(امام صادق  فلسفه و كالم اسالمي  1676  2121  2
  .ظرفيت اين رشته حذف و پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل انجام نخواهد شد  تهران  فلسفه و كالم اسالمي  1687  2121  3
  .ظرفيت اين رشته حذف و پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل انجام نخواهد شد  تهران  فلسفه و كالم اسالمي  1704  2121  4
  .ظرفيت اين رشته حذف و پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل انجام نخواهد شد  بيرجند  فيزيك  2968  2238  5
  .شدظرفيت اين رشته حذف و پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل انجام نخواهد   بيرجند  فيزيك  2969  2238  6
  .ظرفيت اين رشته حذف و پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل انجام نخواهد شد  مازندران ـ بابلسر  فيزيك  3061  2238  7
  .ظرفيت اين رشته حذف و پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل انجام نخواهد شد  ـ تهران خوارزمي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  3526  2309  8

عمران گرايش مهندسي و مهندسي   3585  2313  9
  مديريت منابع آب

صنعتي خواجه نصيرالدين 
  .ظرفيت اين رشته حذف و پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل انجام نخواهد شد  تهران - طوسي 

  :ها رشته محل افزايش و يا كاهش ظرفيتموارد مربوط به  )جبخش 
كدرشته   رديف

  امتحاني
كدرشته 
  افزايش و يا كاهش ظرفيت  دانشگاهنام   نام رشته گرايش  محل

  .نفر 3افزايش ظرفيت به   صنعتي مالك اشتر  بيوشيمي  2577  2227  1
  .نفر 3افزايش ظرفيت به   صنعتي مالك اشتر  ژنتيك مولكولي ـزيست شناسي   2591  2228  2
  .نفر 3افزايش ظرفيت به   صنعتي مالك اشتر  بيوفيزيك  2609  2230  3
  نفر 1نفر به  2كاهش ظرفيت از   صنعتي مالك اشتر  كاربرديرياضي گرايش   2881  2234  4
  نفر 1نفر به  2كاهش ظرفيت از   صنعتي مالك اشتر  نانوفيزيك  2946  2237  5
  .نفر 12افزايش ظرفيت به   صنعتي شريف ـ تهران  فيزيك  3033  2238  6
  .نفر 2افزايش ظرفيت به   مازندران ـ بابلسر  فيزيك  3056  2238  7
  نفر 1نفر به  2كاهش ظرفيت از   صنعتي مالك اشتر  فوتونيك  3138  2239  8
  .نفر 9افزايش ظرفيت به   تهران –صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   الكترونيك  مهندسي برق گرايش  3225  2301  9
  .نفر 4افزايش ظرفيت به   صنعتي مالك اشتر  )ميدان(مهندسي برق گرايش مخابرات   3270  2302  10
  .نفر 10افزايش ظرفيت به   تهران –صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   )سيستم(مهندسي برق گرايش مخابرات   3298  2303  11
  .نفر 4افزايش ظرفيت به   صنعتي مالك اشتر  )سيستم(مهندسي برق گرايش مخابرات   3301  2303  12
  .نفر 10ظرفيت به  افزايش  تهران –صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   مهندسي برق گرايش كنترل  3400  2305  13
  .نفر 4افزايش ظرفيت به   كرمان -شهيد باهنر   مهندسي عمران گرايش سازه  3435  2307  14
  .نفر 2افزايش ظرفيت به   اروميه  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه  3529  2310  15
  .نفر 4افزايش ظرفيت به   كرمان -شهيد باهنر   هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه  3538  2310  16
  نفر 3نفر به  5كاهش ظرفيت از   ـ مركز تحصيالت تكميلي تهراناستان تهران پيام نور   مهندسي عمران گرايش راه و ترابري  3566  2311  17
  .نفر 3افزايش ظرفيت به   صنعتي مالك اشتر  مهندسي دريا  3789  2330  18
  .نفر 4افزايش ظرفيت به   شيراز  افزار كامپيوتر گرايش مهندسي نرممهندسي   3999  2354  19
  .نفر 9افزايش ظرفيت به   صنعتي شريف ـ تهران  ژيرمهندسي مواد و متالو  4059  2359  20
  .نفر 5افزايش ظرفيت به   شيراز  ژيرمهندسي مواد و متالو  4085  2359  21
  .نفر 3ظرفيت به افزايش   صنعتي مالك اشتر  مهندسي شيمي  4114  2360  22
  .نفر 3افزايش ظرفيت به   شيراز  گرايش راكتور اي هستهمهندسي   4181  2366  23
  .نفر 5افزايش ظرفيت به   علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و صنايع غذايي گرايش تكنولوژي مواد غذايي  4344  2412  24
  .نفر 5افزايش ظرفيت به   منابع طبيعي ساريعلوم كشاورزي و   علوم دامي گرايش تغذيه دام  4480  2425  25
  .نفر 5افزايش ظرفيت به   علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  4497  2426  26
  .نفر 5افزايش ظرفيت به   علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  آبياري و زهكشي  4520  2427  27
  .نفر 5افزايش ظرفيت به   كشاورزي و منابع طبيعي ساريعلوم   هاي آبي سازه  4540  2428  28
  .نفر 6افزايش ظرفيت به   علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  )بيومتري(اصالح نباتات   4595  2431  29
  .نفر 3افزايش ظرفيت به   علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  جنگل داري  4804  2441  30
  نفر 5نفر به  8كاهش ظرفيت از   گيالن ـ رشت  جنگل داري  4805  2441  31
  .نفر 4افزايش ظرفيت به   علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  جنگل شناسي و اكولوژي جنگل  4816  2443  32
  .نفر 6افزايش ظرفيت به   علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان  4832  2444  33
  .نفر 5افزايش ظرفيت به   كشاورزي و منابع طبيعي ساريعلوم   علوم مرتع  4853  2448  34
  .نفر 6افزايش ظرفيت به   تربيت مدرس  آبخيزداري  4866  2450  35
  .نفر 7افزايش ظرفيت به   تهران  آبخيزداري  4867  2450  36
  .نفر 8افزايش ظرفيت به   علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  آبخيزداري  4879  2450  37
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 3صفحه 
 

  :هاي مندرج در دفترچه جديد عالوه بر رشته هاي رشته )دبخش 

  گروه امتحاني علوم انساني
  مجموعه علوم اقتصادي -2106

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
بورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند ـ بنياد مستضعفان     -  1  گرايش اقتصاد سنجيعلوم اقتصادي   دانشگاه تبريز  5301  روزانه
بورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند ـ بنياد مستضعفان     -  1  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد پولي  دانشگاه تبريز  5302  روزانه
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد   دانشگاه تبريز  5303  روزانه

بورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند ـ بنياد مستضعفان     -  1  الملل بين

بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و  -دانشكده اقتصاد  -  2  علوم اقتصادي  دانشگاه تهران  5304  روزانه
      توسعه نوين دانشمند

بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه  -پرديس ارس  -  2  علوم اقتصادي  دانشگاه تهران  5306  پرديس خودگردان
      نوين دانشمند

بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه  - پرديس البرز  -  2  علوم اقتصادي  دانشگاه تهران  5307  پرديس خودگردان
      نوين دانشمند

بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و  -پرديس كيش  -  2  اقتصاديعلوم   دانشگاه تهران  5305  پرديس خودگردان
      توسعه نوين دانشمند

  )1(مجموعه علوم اجتماعي  -2110 
شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  دانشگاه تهران  5308  پرديس خودگردان

جامعه شناسي  -محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج   -  3  اقتصادي و توسعه
  بدون گرايش    

  الملل عمومي حقوق بين -2115 
بورسيه بنياد مستضعفان ـ  -دانشكده حقوق و علوم سياسي  -  2  عمومي الملل بينحقوق   دانشگاه تهران  5309  روزانه

      موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه  -مجتمع آموزش عالي قم  -  1  عمومي الملل بينحقوق   تهراندانشگاه   5310  روزانه

      تحقيق و توسعه نوين دانشمند
        -  5  عمومي الملل بينحقوق   )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه مفيد   5311  غيرانتفاعي

  محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج      -  5  عمومي الملل بينحقوق   دانشگاه تهران  5313  پرديس خودگردان
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه  - پرديس البرز  -  2  عمومي الملل بينحقوق   دانشگاه تهران  5314  پرديس خودگردان

      نوين دانشمند
مستضعفان ـ موسسه تحقيق و  بورسيه بنياد -پرديس كيش  -  2  عمومي الملل بينحقوق   دانشگاه تهران  5312  پرديس خودگردان

      توسعه نوين دانشمند

  حقوق خصوصي - 2116 
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه  -مجتمع آموزش عالي قم  -  1  حقوق خصوصي  دانشگاه تهران  5315  روزانه

      تحقيق و توسعه نوين دانشمند
  محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج      -  5  حقوق خصوصي  دانشگاه تهران  5317  پرديس خودگردان
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه  -پرديس ارس  -  2  حقوق خصوصي  دانشگاه تهران  5319  پرديس خودگردان

      نوين دانشمند
تحقيق و توسعه بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه  - پرديس البرز  -  2  حقوق خصوصي  دانشگاه تهران  5316  پرديس خودگردان

      نوين دانشمند
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و  -پرديس كيش  -  2  حقوق خصوصي  دانشگاه تهران  5318  پرديس خودگردان

      توسعه نوين دانشمند

  مجموعه علوم سياسي - 2117 
  گرايش انديشه سياسي   -  4  علوم سياسي  )ع(دانشگاه امام صادق   5320  روزانه

  گرايش مسائل ايران      -  5  علوم سياسي  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه مفيد   5321  غيرانتفاعي

  مجموعه مديريت -2118 
  گرايش  مديريت مالي       -  2  مديريت  )ع(دانشگاه امام صادق   5322  روزانه
بورسيه موسسه تحقيق و توسعه  -گرايش مديريت استراتژيك   -  1  مديريت  دانشگاه تربيت مدرس  5323  روزانه

  نوين دانشمند ـ بنياد مستضعفان    
بورسيه موسسه تحقيق و  - گرايش مديريت توليد و عمليات   -  1  مديريت  دانشگاه تربيت مدرس  5324  روزانه

  توسعه نوين دانشمند ـ بنياد مستضعفان    
بورسيه بنياد  -گرايش مديريت بازاريابي  -دانشكده مديريت  -  2  مديريت بازرگاني  دانشگاه تهران  5325  روزانه

      مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند
بورسيه  -گرايش مديريت بازاريابي -مجتمع آموزش عالي قم  -  1  مديريت بازرگاني  دانشگاه تهران  5326  روزانه

      بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند
بورسيه  -گرايش  مديريت منابع انساني  -دانشكده مديريت  -  2  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  5327  روزانه

      بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند
 - گرايش  مديريت منابع انساني -مجتمع آموزش عالي قم  -  1  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  5328  روزانه

   مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمندبورسيه بنياد 
بورسيه بنياد  -گرايش تحقيق در عمليات -دانشكده مديريت  -  2  مديريت  دانشگاه تهران  5330  روزانه

      مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند
بورسيه  -گرايش تحقيق در عمليات -مجتمع آموزش عالي قم  -  1  مديريت  دانشگاه تهران  5329  روزانه

      بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند
  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم      -  3  اي رسانهمديريت   دانشگاه تهران  5331  روزانه
  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم      -  3  مديريت تكنولوژي  دانشگاه تهران  5332  روزانه
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و  -دانشكده مديريت  -  2  مديريت تكنولوژي  دانشگاه تهران  5334  روزانه

      توسعه نوين دانشمند
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه  -مجتمع آموزش عالي قم  -  1  مديريت تكنولوژي  دانشگاه تهران  5333  روزانه

      تحقيق و توسعه نوين دانشمند
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 4صفحه 
 

  مجموعه مديريت -2118ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  گرايش  تحقيق در عمليات       -  4  مديريت  دانشگاه فردوسي مشهد  5335  روزانه
  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم      -  2  اي رسانهمديريت   دانشگاه تهران  5336  دوم نوبت

  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم      -  2  مديريت تكنولوژي  دانشگاه تهران  5337  نوبت دوم
  گرايش  تحقيق در عمليات       -  2  مديريت  دانشگاه فردوسي مشهد  5338  نوبت دوم

بورسيه بنياد  - گرايش مديريت بازاريابي -پرديس ارس  -  2  مديريت بازرگاني  دانشگاه تهران  5341  پرديس خودگردان
      مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند

بورسيه بنياد  - گرايش مديريت بازاريابي - پرديس البرز  -  2  مديريت بازرگاني  دانشگاه تهران  5340  پرديس خودگردان
      تحقيق و توسعه نوين دانشمندمستضعفان ـ موسسه 

بورسيه بنياد  -گرايش مديريت بازاريابي -پرديس كيش  -  2  مديريت بازرگاني  دانشگاه تهران  5339  پرديس خودگردان
      مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند

گرايش تصميم  -محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج   -  4  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  5344  پرديس خودگردان
  گيري و خط مشي گذاري عمومي    

بورسيه بنياد  - گرايش  مديريت منابع انساني -پرديس ارس  -  2  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  5342  پرديس خودگردان
      مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند

بورسيه بنياد  - گرايش  مديريت منابع انساني - پرديس البرز  -  2  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  5343  پرديس خودگردان
      مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند

بورسيه بنياد  -گرايش تحقيق در عمليات - پرديس البرز  -  2  مديريت  دانشگاه تهران  5345  پرديس خودگردان
      توسعه نوين دانشمندمستضعفان ـ موسسه تحقيق و 

بورسيه بنياد  -گرايش تحقيق در عمليات -پرديس كيش  -  2  مديريت  دانشگاه تهران  5346  پرديس خودگردان
      مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند

موسسه تحقيق و توسعه بورسيه بنياد مستضعفان ـ  - پرديس البرز  -  2  مديريت تكنولوژي  دانشگاه تهران  5347  پرديس خودگردان
      نوين دانشمند

  گرايش  تحقيق در عمليات     -پرديس دانشگاه   -  4  مديريت  دانشگاه فردوسي مشهد  5348  پرديس خودگردان

  حسابداري -2119 
  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم      -  3  حسابداري  دانشگاه تهران  5351  روزانه
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و  -دانشكده مديريت  -  2  حسابداري  دانشگاه تهران  5350  روزانه

      توسعه نوين دانشمند
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه  -مجتمع آموزش عالي قم  -  1  حسابداري  دانشگاه تهران  5349  روزانه

      تحقيق و توسعه نوين دانشمند
  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم      -  2  حسابداري  دانشگاه تهران  5352  نوبت دوم

بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه -پرديس ارس  -  2  حسابداري  دانشگاه تهران  5353  پرديس خودگردان
      نوين دانشمند

توسعه بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و  - پرديس البرز  -  2  حسابداري  دانشگاه تهران  5355  پرديس خودگردان
      نوين دانشمند

بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و  -پرديس كيش  -  2  حسابداري  دانشگاه تهران  5354  پرديس خودگردان
      توسعه نوين دانشمند

  مجموعه فلسفه -2121 
        -  3  فلسفه  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   5356  روزانه

  )3(مجموعه علوم تربيتي  -2124 
  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم      -  3  مديريت آموزشي  دانشگاه تهران  5357  روزانه

  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم      -  2  مديريت آموزشي  دانشگاه تهران  5358  نوبت دوم

  )4(مجموعه علوم تربيتي  -2125 
بورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند ـ بنياد مستضعفان     -  1  روانشناسي تربيتي  دانشگاه تبريز  5359  روزانه

  مجموعه روانشناسي -2133 
        -  1  روانشناسي عمومي  دانشگاه سمنان  5360  نوبت دوم

  مجموعه كارآفريني - 2136 
  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم    -  3  كارآفريني  دانشگاه تهران  5361  روزانه
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و  -دانشكده كارآفريني  -  2  كارآفريني  تهران دانشگاه  5362  روزانه

      توسعه نوين دانشمند
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه  -مجتمع آموزش عالي قم  -  1  كارآفريني  دانشگاه تهران  5363  روزانه

      تحقيق و توسعه نوين دانشمند
  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم  -  2  كارآفريني  دانشگاه تهران  5364  نوبت دوم

  مجموعه كالم -2143 
شرايط الهيات و معارف اسالمي و ارشاد ـ فلسفه و كالم اسالمي ـ   -  8  فلسفه و كالم اسالمي  )ع(دانشگاه امام صادق   5365  روزانه

  در انتهاي دفترچه    
  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم      -  3  فلسفه و كالم اسالمي  دانشگاه تهران  5366  روزانه

  محل تحصيل مجتمع آموزش عالي قم      -  2  فلسفه و كالم اسالمي  دانشگاه تهران  5367  نوبت دوم

  مجموعه مالي -2149 
بورسيه بنياد  -مالي گرايش مهندسي مالي -دانشكده مديريت  -  2  مهندسي مالي - مالي  دانشگاه تهران  5368  روزانه

      موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمندمستضعفان ـ 

  )2(مجموعه تربيت بدني  -2153
فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   تهران -دانشگاه خوارزمي   5370  پرديس خودگردان

      محل تحصيل تهران –پرديس دانشگاه   -  5  قلب و عروق و تنفسورزشي 
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 5صفحه 
 

************************************************  

  پايهگروه امتحاني علوم 
  )2(مجموعه شيمي  -2212 

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام رشته گرايش  عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش   محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
        -  4  شيمي آلي - شيمي   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  5371  روزانه

آموزشي پژوهشي /شاهين شهر/اصفهان/شرايط در انتهاي دفترچه  -  2  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5372  نوبت دوم
        -  1  شيمي آلي - شيمي   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  5373  نوبت دوم

  )3(مجموعه شيمي  -2213 
آموزشي پژوهشي /شاهين شهر/اصفهان/شرايط در انتهاي دفترچه  -  2  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5374  نوبت دوم

  )4(مجموعه شيمي  -2214 
آموزشي پژوهشي /شاهين شهر/اصفهان/شرايط در انتهاي دفترچه  -  1  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5375  نوبت دوم

  )5(مجموعه شيمي  -2215 
آموزشي پژوهشي /شاهين شهر/اصفهان/شرايط در انتهاي دفترچه  -  2  كاربردي - شيمي   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5376  نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج      -  5  كاربردي - شيمي   دانشگاه تهران  5377  پرديس خودگردان

  )1(زيست شناسي  -2220
        -  2  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   دانشگاه اصفهان  5378  روزانه

  )2(زيست شناسي  -2221 
        -  2  سيستماتيك گياهي - زيست شناسي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   5379  روزانه

  )3(زيست شناسي  -2222 
سلولي و تكويني  - زيست شناسي   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   5380  روزانه

        -  1  گياهي

سلولي و تكويني  - زيست شناسي   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   5381  نوبت دوم
        -  1  گياهي

  )1(مجموعه رياضي  -2233 
  در زمينه پژوهشي نظريه گروهها      -  3  گرايش جبررياضي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   5382  روزانه

  در زمينه حلقه و مدول      -  1  رياضي گرايش جبر  بابلسر - دانشگاه مازندران   5383  نوبت دوم
  در زمينه آناليز تابعي كاربردي      -  1  رياضي گرايش آناليز  بابلسر - دانشگاه مازندران   5385  نوبت دوم
  در زمينه نظريه عملگرها      -  1  رياضي گرايش آناليز  بابلسر - مازندران دانشگاه   5384  نوبت دوم
  در زمينه هندسه ديفرانسيل      -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   بابلسر - دانشگاه مازندران   5386  نوبت دوم

  )2(مجموعه رياضي  -2234 
آموزشي   –شاهين شهر  –اصفهان  –شرايط در انتهاي دفترچه   -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5387  نوبت دوم

  پژوهشي    
  در زمينه تحقيق در عمليات      -  1  رياضي گرايش كاربردي  بابلسر - دانشگاه مازندران   5388  نوبت دوم

  نانوفيزيك -2237 
آموزشي   –شاهين شهر  –اصفهان  –شرايط در انتهاي دفترچه   -  1  نانوفيزيك  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5389  نوبت دوم

  پژوهشي    

  مجموعه فيزيك -2238 
  گرايش اتمي و مولكولي      -  1  فيزيك  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   5390  روزانه

  فوتونيك -2239 
آموزشي   –شاهين شهر  –اصفهان  –شرايط در انتهاي دفترچه   -  1  فوتونيك  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5391  نوبت دوم

  پژوهشي    

  بيوانفورماتيك -2246 
بورسيه بنياد مستضعفان ـ  - مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك  -  2  بيوانفورماتيك  دانشگاه تهران  5392  روزانه

      موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند
مستضعفان ـ موسسه تحقيق و  بورسيه بنياد -پرديس كيش  -  2  بيوانفورماتيك  دانشگاه تهران  5393  پرديس خودگردان

      توسعه نوين دانشمند
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 6صفحه 
 

************************************************  

  فني و مهندسيگروه امتحاني 
  )4(مجموعه مهندسي برق  -2304 

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
        -  4  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه اروميه  5394  روزانه
بورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند ـ بنياد مستضعفان     -  1  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه تبريز  5395  روزانه
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه  -پرديس فني  -  1  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه تهران  5396  روزانه

      نوين دانشمند

  )5(مجموعه مهندسي برق  -2305 
بورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند ـ بنياد مستضعفان     -  1  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه تبريز  5397  روزانه

  فقط زن
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين  -فني  -  1  برق گرايش كنترلمهندسي   دانشگاه تهران  5398  روزانه

      دانشمند

  )4(مجموعه مهندسي عمران  -2310 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   5399  روزانه

در كليه  زمينه تخصصي بوده وهاي هيدروليكي  آب و سازه  -  3  و سازه هاي هيدروليكي
. خواهد شد هاي دانشجو صرفامهندسي عمران درج وگواهي مدارك

  )1(مجموعه مهندسي مكانيك  -2321 
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و   دانشگاه تهران  5400  روزانه

بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه  -پرديس فني  -  1  توليد
      نوين دانشمند

  )2(مجموعه مهندسي مكانيك  -2322 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه تبريز  5401  روزانه

بورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند ـ بنياد مستضعفان     -  1  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه تهران  5402  روزانه
  -  1  جامداتكاربردي گرايش مكانيك 

مكانيك  -طراحي كاربردي   -مهندسي مكانيك -پرديس فني
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه  -جامدات  

      نوين دانشمند

  )3(مجموعه مهندسي مكانيك  -2323 
  دانشگاه ياسوج  5403  نوبت دوم

مهندسي مكانيك گرايش طراحي 
كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 

  ارتعاشات
1  -        

  )4(مجموعه مهندسي مكانيك  -2324 
مهندسي مكانيك گرايش تبديل   دانشگاه تبريز  5404  روزانه

   بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند  -  1  انرژي

مهندسي مكانيك گرايش تبديل   دانشگاه تهران  5405  روزانه
بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه بورسيه  -پرديس فني  -  1  انرژي

      نوين دانشمند

  )3(مهندسي معدن  -2337 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد   دانشگاه تهران  5406  روزانه

بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه  -پرديس فني  -  1  معدني
      نوين دانشمند

مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد   تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   5407  روزانه
   بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند  -  1  معدني

  مجموعه مهندسي صنايع -2350 
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه  -پرديس فني  -  1  مهندسي صنايع  دانشگاه تهران  5408  روزانه

      نوين دانشمند
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه  - پرديس البرز  -  2  مهندسي صنايع  دانشگاه تهران  5410  خودگردانپرديس 

      نوين دانشمند
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و  -پرديس كيش  -  2  مهندسي صنايع  دانشگاه تهران  5409  پرديس خودگردان

      توسعه نوين دانشمند

  )1(مهندسي كامپيوتر  -2354 
مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   دانشگاه تهران  5411  روزانه

 - افزاري   هاي نرم زمينه سيستم -مهندسي كامپيوتر-پرديس فني  -  1  افزار نرم
   مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند بنياد  بورسيه

  مهندسي مواد و متالورژي - 2359 
بورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند ـ بنياد مستضعفان     -  1  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه تبريز  5412  روزانه
بورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند ـ بنياد مستضعفان     -  1  مهندسي مواد و متالورژي  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   5413  روزانه

  )1(مهندسي شيمي  -2360 
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه  -پرديس فني  -  1  مهندسي شيمي  دانشگاه تهران  5414  روزانه

      نوين دانشمند
بورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند ـ بنياد مستضعفان     -  1  مهندسي شيمي  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   5415  روزانه

        -  2  مهندسي شيمي  كرمان - شهيد باهنر دانشگاه   5416  نوبت دوم
  مهندسي شيمي پيشرفته      -  2  مهندسي شيمي  دانشگاه ياسوج  5417  نوبت دوم
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 7صفحه 
 

  )2(مهندسي شيمي  - 2361 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

        -  1  مهندسي پليمر  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   5418  نوبت دوم

  )2(علوم و فناوري نانو  -2364 
علوم و فناوري نانو گرايش   دانشگاه تهران  5419  روزانه

بورسيه بنياد  -مهندسي الكترونيك  - نانوفناوري -پرديس فني  -  1  نانوالكترونيك
      دانشمندمستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين 

 ITمهندسي فناوري اطالعات  -2372 

بورسيه  -فناوري اطالعات   - مهندسي كامپيوتر -پرديس فني  -  IT  1مهندسي فناوري اطالعات   دانشگاه تهران  5420  روزانه
      بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند

        -  IT  2مهندسي فناوري اطالعات   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   5421  روزانه

  هاي انرژي مهندسي سيستم -2373 
هاي  مهندسي سيستم - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين   -  2  هاي انرژي مهندسي سيستم  دانشگاه تهران  5423  روزانه

  انرژي گرايش فناوري انرژي    
هاي  مهندسي سيستم - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين   -  2  هاي انرژي مهندسي سيستم  دانشگاه تهران  5422  روزانه

  انرژي گرايش گرايش مدل سازي انرژي    
هاي  مهندسي سيستم - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين   -  1  هاي انرژي مهندسي سيستم  دانشگاه تهران  5425  نوبت دوم

  انرژي گرايش فناوري انرژي    
هاي  مهندسي سيستم - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين   -  1  هاي انرژي مهندسي سيستم  تهراندانشگاه   5424  نوبت دوم

  انرژي گرايش گرايش مدل سازي انرژي    
************************************************  

  كشاورزي و منابع طبيعيگروه امتحاني 
  )1(مجموعه علوم باغباني و فضاي سبز  -2406 

كدرشته   تحصيليدوره 
  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه تبريز  5426  روزانه

بنياد مستضعفان    ـ دبورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمن  -  1  سبزيكاري

  )2(مجموعه علوم باغباني و فضاي سبز  - 2407 
علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه تبريز  5427  روزانه

بنياد مستضعفان    ـ دبورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمن  -  1  ميوه كاري

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه تهران  5428  روزانه
  -  2  فيزيولوژي و اصالح ميوه

علوم باغباني گرايش -پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج
بورسيه بنياد مستضعفان ـ  -فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه 

      موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند

  )4(مجموعه علوم باغباني و فضاي سبز  -2409 
علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه اروميه  5429  روزانه

عنوان رشته فيزيولوژي وفناوري پس از برداشت محصوالت   -  3  داروييگياهان 
  باغباني    

  )2(مجموعه علوم و صنايع غذايي  -2413 
علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه تبريز  5430  روزانه

بنياد مستضعفان    ـ دبورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمن  -  1  ميكروبيولوژي مواد غذايي

  )3(مجموعه علوم و صنايع غذايي  -2414 
علوم و صنايع غذايي گرايش شيمي   دانشگاه تبريز  5431  روزانه

بنياد مستضعفان    ـ دبورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمن  -  1  مواد غذايي

  اقتصاد كشاورزي -2416 
        2  -  سياست و توسعه كشاورزي  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   5432  روزانه
        2  -  زيست اقتصاد منابع طبيعي و محيط  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   5433  روزانه

  پرديس خودگردان دانشگاه      -  2  سياست و توسعه كشاورزي  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   5434  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه      -  2  زيست محيطاقتصاد منابع طبيعي و   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   5435  پرديس خودگردان

  )4(مجموعه علوم خاك  -2423 
علوم خاك گرايش شيمي و   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   5436  روزانه

        -  1  حاصلخيزي خاك

  )2(مجموعه علوم دامي  - 2425 
بنياد مستضعفان    ـ دو توسعه نوين دانشمنبورسيه موسسه تحقيق   -  1  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه تبريز  5437  روزانه
بورسيه بنياد مستضعفان  ـ پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  2  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه تهران  5438  روزانه

      ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند

  )3(مجموعه علوم دامي  -2426 
بنياد مستضعفان    - دبورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمن  -  1  دامي گرايش اصالح نژاد دامعلوم   دانشگاه تبريز  5439  روزانه
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 8صفحه 
 

  )3(مجموعه علوم دامي  -2426ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

بورسيه بنياد مستضعفان  -پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  2  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  دانشگاه تهران  5440  روزانه
      ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند

موسسه تحقيق و توسعه بورسيه بنياد مستضعفان ـ  -پرديس ارس  -  2  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  دانشگاه تهران  5441  پرديس خودگردان
      نوين دانشمند

  )1(مجموعه زراعت ـ اصالح نباتات  -2431 
بنياد مستضعفان    - دبورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمن  -  1  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   دانشگاه تبريز  5442  روزانه
بورسيه بنياد مستضعفان  -پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  2  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   دانشگاه تهران  5443  روزانه

      ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند

  مجموعه بيوتكنولوژي كشاورزي -2435 
بنياد مستضعفان    - دبورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمن  -  1  بيوتكنولوژي كشاورزي  دانشگاه تبريز  5444  روزانه
بورسيه بنياد مستضعفان  -پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  2  بيوتكنولوژي كشاورزي  دانشگاه تهران  5445  روزانه

      ـ موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند

  شناسي كشاورزي حشره -2439 
شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه فردوسي مشهد  5446  نوبت دوم

        -  1  اكولوژي و كنترل بيولوژيك

  شناسي گياهي  بيماري -2440 
        -  1  نماتولوژي گياهي  دانشگاه فردوسي مشهد  5447  نوبت دوم

  )3(مجموعه علوم جنگل  -2442 
  محل تحصيل واقع در شهرستان نور      -  1  مهندسي جنگل  دانشگاه تربيت مدرس  5448  روزانه

  محل تحصيل واقع در شهرستان نور      -  1  مهندسي جنگل  دانشگاه تربيت مدرس  5449  نوبت دوم

  )2(مجموعه علوم جنگل  -2443 
  محل تحصيل واقع در شهرستان نور      -  3  جنگل شناسي و اكولوژي جنگل  دانشگاه تربيت مدرس  5450  روزانه

  محل تحصيل واقع در شهرستان نور      -  1  جنگل شناسي و اكولوژي جنگل  دانشگاه تربيت مدرس  5451  نوبت دوم
************************************************  

  زبانگروه امتحاني 
  زبان و ادبيات فارسي -2801 

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
  ويژه غيرفارسي زبانان      -  5  زبان و ادبيات فارسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   5452  روزانه
        -  5  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه شيراز  5453  روزانه
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه شيراز  5454  روزانه

        -  3  حماسي
  محل تحصيل پرديس دانشگاهي      -  5  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه شيراز  5455  پرديس خودگردان
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه شيراز  5456  پرديس خودگردان

  محل تحصيل پرديس دانشگاهي      -  3  حماسي

  مجموعه زبان روسي -2805 
مستضعفان ـ بورسيه بنياد  -دانشكده زبانها و ادبيات خارجي  -  1  آموزش زبان روسي  دانشگاه تهران  5457  روزانه

      موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند

  آموزش زبان انگليسي -2807 
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه  -پرديس ارس  -  2  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه تهران  5458  پرديس خودگردان

      نوين دانشمند
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و توسعه  - پرديس البرز  -  2  انگليسيآموزش زبان   دانشگاه تهران  5460  پرديس خودگردان

      نوين دانشمند
بورسيه بنياد مستضعفان ـ موسسه تحقيق و  -پرديس كيش  -  2  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه تهران  5459  پرديس خودگردان

      توسعه نوين دانشمند

  مجموعه زبان شناسي -2810 
        -  3  زبان شناسي همگاني  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   5461  روزانه

************************************************  
  

  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور


