
نام دورهنام موسسهرشته*گرايشنام رشتهكدرشته امتحانيكد محل
روزانه                   پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك وزيست فنژنتيك مولكولي *-                   ژنتيك ملكولي                         27382228
روزانه                   پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك وزيست فنژنتيك مولكولي *-                   ژنتيك ملكولي                         27392228
نوبت دوم               پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك وزيست فنژنتيك مولكولي *-                   ژنتيك ملكولي                         27432228
روزانه                   پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك وزيست فنبيوتكنولوژي كشاورزي *-          بيوتكنولوژي كشاورزي               50362435
روزانه                   دانشگاه خليج فارس -بوشهر                مهندسي مكانيك *طراحي كاربرديمهندسي مكانيك -مكانيك جامدات38132322
روزانه                   دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                علوم اقتصادي *اقتصادپولي        علوم اقتصادي                         12252112
روزانه                   دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                علوم اقتصادي *اقتصادبين الملل  علوم اقتصادي                         12532112
نوبت دوم               دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                علوم اقتصادي *اقتصادپولي        علوم اقتصادي                         12872112
نوبت دوم               دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                علوم اقتصادي *اقتصادبين الملل  علوم اقتصادي                         12992112
پرديس خودگردان   دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                علوم اقتصادي *اقتصادپولي        علوم اقتصادي                         13262112
پرديس خودگردان   دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                علوم اقتصادي *اقتصادبين الملل  علوم اقتصادي                         13352112
روزانه                   دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                علوم سياسي *انديشه هاي سياسيعلوم سياسي وروابطبين الملل      19982160
روزانه                   دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                روابطبين الملل *-                   علوم سياسي وروابطبين الملل      20242160
نوبت دوم               دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                علوم سياسي *انديشه هاي سياسيعلوم سياسي وروابطبين الملل      20382160
نوبت دوم               دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                روابطبين الملل *-                   علوم سياسي وروابطبين الملل      20502160
پرديس خودگردان   دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                روابطبين الملل *-                   علوم سياسي وروابطبين الملل      20652160
روزانه                   دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                مهندسي برق *مخابرات ميدان ومومهندسي برق -مخابرات             33702302
روزانه                   دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                مهندسي برق *مخابرات سيستم   مهندسي برق -مخابرات             33932302
نوبت دوم               دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                مهندسي برق *مخابرات ميدان ومومهندسي برق -مخابرات             34162302
نوبت دوم               دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                مهندسي برق *مخابرات سيستم   مهندسي برق -مخابرات             34292302
روزانه                   دانشگاه عالمه طباطبايي -تهران           زبان وادبيات فارسي *ادبيات عرفانيزبان وادبيات فارسي                  10452101
پرديس خودگردان   دانشگاه عالمه طباطبايي -تهران           فلسفه وكالم اسالمي *-             فلسفه وكالم اسالمي                 16542133
پرديس خودگردان   دانشگاه عالمه طباطبايي -تهران           فلسفه *فلسفه يونان وقرون وسطيفلسفه                                   16892136
پرديس خودگردان   دانشگاه عالمه طباطبايي -تهران           فلسفه هنر*-                          فلسفه                                   16912136
پرديس خودگردان   دانشگاه عالمه طباطبايي -تهران           فلسفه تعليم وتربيت *-             فلسفه تعليم وتربيت                  17162141
پرديس خودگردان   دانشگاه عالمه طباطبايي -تهران           حقوق عمومي *-                     حقوق عمومي                          19152154
پرديس خودگردان   دانشگاه عالمه طباطبايي -تهران           حقوق بين الملل عمومي *-        حقوق بين الملل عمومي            19562156
پرديس خودگردان   دانشگاه عالمه طباطبايي -تهران           علوم سياسي *انديشه هاي سياسيعلوم سياسي وروابطبين الملل      20612160
پرديس خودگردان   دانشگاه عالمه طباطبايي -تهران           روابطبين الملل *-                   علوم سياسي وروابطبين الملل      20662160
پرديس خودگردان   دانشگاه عالمه طباطبايي -تهران           علوم ارتباطات *-                     علوم ارتباطات                         22562175
روزانه                   دانشگاه عالمه طباطبايي -تهران           مدرسي معارف اسالمي *مباني نظرمدرسي معارف اسالمي              22922180
روزانه                   دانشگاه عالمه طباطبايي -تهران           مدرسي معارف اسالمي *انقالب اسمدرسي معارف اسالمي              23002180
روزانه                   دانشگاه عالمه طباطبايي -تهران           رياضي *-                              رياضي محض                          55032233
روزانه                   دانشگاه كاشان                                 مهندسي مكانيك *تبديل انرژي   مهندسي مكانيك -تبديل انرژي   39392324
روزانه                   دانشگاه گنبد                                   علوم ومهندسي شيالت *صيدوبهرهعلوم ومهندسي شيالت -صيدوبهره51892447

فهرست رشته محلهايي كه حدنصاب آنها در آزمون دكتري سال 98 كاهش يافته است - سري دوم


