
 باسمه تعالی

 1395) سال Ph.Dهاي جدید آزمون دکتري (محل اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص معرفی شدگان کدرشته

شته محل  شگاه   با توجه به اعالم ر سوي دان سات آموزش عالی پذیرنده   هاي جدید از  س شته محل  ،ها و مؤ شرح    هاي مربوطکدر به 

ضافه گردید به اولویت اعمال و داوطلبان واجد شرایط از سوي این سازمان در فرم انتخاب رشته     ذیل یجه نت که هاي انتخابی آنان ا

شته محلها     ضعیت علمی آنان در این ر شده    این داوطلبان در کارنامه و و شخص  سال پیام     و به آنها اطالعم صورت ار سانی الزم ب ر

ست   شده ا صاب نمره   کوتاه انجام  ي هادارند در کدمحلتمایل علمی الزم، . لذا آن دسته از داوطلبانی که با توجه به دارا بودن حدن

صیل ذیل   شته           تح شته و یا ر صی ر ص صاحبه و ارزیابی تخ سبت به انجام مراحل م ست  هاي ذیربط اقدام نمایند، ن  در اینالزم ا

ع رسانی دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی     به پایگاه اطال 28/2/95شنبه  سه از روز  مربوطبمنظور اطالع از انجام مراحل خصوص  

 مربوط مراجعه نمایند.

 مدیریت - 2107

 توضیحات

ظرفیت پذیرش 

 عنوان رشته عنوان گرایش نیمسال
عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی 

 محل تحصیل

کدمحل 

 تحصیل
 دوره تحصیلی

 اول دوم

 روزانه 5206 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گذاري علم و فنّاوريسیاست   3 - پژوهش محور
 روزانه 5207 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور آینده پژوهی  3 - پژوهش محور

 روزانه 5208 تهران -دانشگاه شهید بهشتی  مدیریت صنعتی مالی 4 - 

 فلسفه - 2110
 روزانه 5209 بنیاديهاي پژوهشگاه دانش فلسفه تحلیلی  4 - پژوهش محور

 علوم ریاضی - 2206
 روزانه 5210 هاي بنیاديپژوهشگاه دانش ریاضی محض هندسه توپولوژي 6 - پژوهش محور

 ریاضی محض هندسه توپولوژي 3 - 
 –دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 

 قزوین
 روزانه 5211

 ریاضی محض هندسه توپولوژي 1 - 
 -خمینی (ره) دانشگاه بین المللی امام 

 قزوین
 نوبت دوم 5212

 نوبت دوم 5213 بابلسر -دانشگاه مازندران  ریاضی محض جبر 2 - 

 علوم کامپیوتر - 2207
 روزانه 5214 پژوهشگاه دانش هاي بنیادي علوم کامپیوتر  6 - پژوهش محور

 فیزیک - 2209
 -پذیرش با عنوان فیزیک گرایش فیزیک نجومی 

 روزانه 5215 هاي بنیاديپژوهشگاه دانش فیزیک  5 - پژوهش محور

 مهندسی مکانیک - 2304
 روزانه 5216 کرمان -دانشگاه شهید باهنر  مهندسی مکانیک تبدیل انرژي 4 - 

پذیرش با عنوان مهندسی مکانیک گرایش طراحی 
 کاربردي

- 2 
طراحی کاربردي زمینه مکانیک 

 جامدات
 روزانه 5219 کرمان -دانشگاه شهید باهنر  مهندسی مکانیک

 مهندسی شیمی - 2311
 روزانه 5217 دانشگاه صنعتی مالک اشتر مهندسی شیمی بیوتکنولوژي 2 - محل تحصیل تهران -شرایط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 5218 دانشگاه صنعتی مالک اشتر مهندسی شیمی بیوتکنولوژي 2 - محل تحصیل تهران -شرایط در انتهاي دفترچه 

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 المللمدیر کل محترم دفتر ریاست و روابط عمومی و امور بین

 با سالم    
ست مقرر فرمایند اطالعیه فوق   احتراماً،    سنجش روز دوشنبه مورخ       سریعاً  خواهشمند ا شریه پیک  سازمان قرار گرفته و در ن سایت   27/2/1395بر روي 

ضمناً نیز  سالمی ایران، روزنامه     درج گردد.  سیماي جمهوري ا صدا و  سانده  ها و خبرگزاريمقرر فرمایند مراتب خبر از طریق  ها به اطالع داوطلبان ذینفع ر
 شود.

 محمودرضا رحیمیان 

 امور آزمونهامعــــاون 
 

 رونوشت:
 .ریاست محترم سازمان براي استحضار -
 معاون محترم فنی و آماري براي استحضار. -


