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 دانيد ...!!! آيا مي

 همراه داشتن هرگونه وسيله ارتباطي و الكترونيكي در جلسه امتحان = محروميت

 ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلبان گرامي به منظور برگزاري
 هر چه بهتـر آزمـون و برقـراري نظـم و آرامـش كامـل رعايـت

 لزامي بوده ا Ph.D ( ۹۲ دكتري تخصصي ( مالحظات ذيل در آزمون
 هاي شديدي را براي داوطلبان بـه خطي از موارد زير محروميت و ت

 دنبال خواهد داشت.
 مخدوش نمودن پاسخنامه و يا هـر اقـدام ديگـري كـه در - ۱

 ها ايجاد مشكل نمايد تخلف محسوب شده و بـا تصحيح پاسخنامه
 فرد خاطي مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

 لسـه آزمـون، هرگونه تبادل پاسخ سؤاالت و صحبت در ج - ۲
 همراه بردن يادداشت و خالصه درس، كتاب و جزوه و تغيير محـل
 صندلي و ... تخلف محسـوب شـده و متخلفـين مطـابق مقـررات

 هاي شديدي خواهند شد. مشمول محروميت
 از همراه داشتن هرگونـه وسـيله الكترونيكـي و مخـابراتي - ۳

 ود و شـ جمله تلفن همراه، پيجر و ... ممنوع و تخلف محسوب مـي
 مطابق قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم آزمـون هـاي سراسـري

 هاي شديدي را براي داوطلبان به دنبال خواهد داشت. محروميت
 شركت فرد ديگري به جاي داوطلب اصلي در جلسه آزمون - ۴

 گردد جرم محسوب شده و فرد جايگزين تحويل مراجع انتظامي مي
 هـاي سراسـري رائم آزمون قانون رسيدگي به تخلفات و ج مطابق و

 هـاي داوطلب خاطي يك تا چند دوره از شركت در كليـه آزمـون
 سراسري محروم خواهد شد.

 الزم است داوطلبين گرامي در كليه مراحل برگزاري آزمون - ۵
 نظمـي نظم و آرامش را رعايـت نمـوده و از ايجـاد هرگونـه بـي

 خودداري نمايند.
 بر هم زدن نظم جلسه آزمون هرگونه اقدامي كه منجر به تذكر :

 گردد تخلف محسوب شده و عواقب آن متوجه شـخص داوطلـب
 خواهد بود.

 ت ا عبار ن درج مشخصات يا هرگونه عالمت مشخصه (نوشت - ۶
 هـاي تشـريحي نا مرتبط با مواد درسي و ... ) در پاسخنامه آزمـون

 و منجر به محروميت فرد داوطلب خواهد شد. تخلف محسوب شده

 ظور حفظ و رعايت حقوق داوطلبان و تضمين امنيـت به من - ۷
 كه وسـايل ي هاي برگزاري از ورود داوطلبان مسئولين حوزه ، آزمون

 اضافي و ممنوعه را به همراه دارند جلوگيري به عمل خواهند آورد
گـردد از همـراه داشـتن هرگونـه لذا به داوطلبان اكيداً توصيه مي

 وسايل اضافه جداً خودداري نمايند.
 هرگونه مغايرت در مشخصات سجلي و يا عكس داوطلـب - ۸

 الزم است در هنگام دريافت كـارت ورود بـه جلسـه و از طريـق
 كن در صورتي كه داوطلـب ي نقص رفع گردد ل مراجعه به باجه رفع

 به هر دليلي در جلسه آزمون يكي از موارد نقص در مشخصـات و
 ملي و يا اصـل يا عكس را مشاهده نمود الزم است با ارائه كارت

 شناسنامه و با نهايت آرامش قبل از شروع جلسه آزمـون مراتـب را
 سريعاً به مسئولين مربوطه منعكس نمايد.

 در آزمـون، نـام اينترنتـي چنانچه در هر يك از مراحل ثبت - ۹
 نام در محل دانشگاهي و يـا حـين برگزاري آزمون، پذيرش و ثبت

 غير واقعـي و يـا تحصيل مشخص شود كه فرد داوطلب اطالعات
 مدارك مجعول ارائه نموده است ضمن جلوگيري از ادامه تحصـيل

 هاي سراسـري بـا مطابق قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم آزمون
 وي رفتار خواهد شد.

 با توجه به اين كه آزمون رأس ساعت مقرر برگزار و درب - ۱۰
 هاي امتحاني بسته خواهـد شـد الزم اسـت كليـه داوطلبـان حوزه

 حداقل يك ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه امتحاني حاضر و
 نسبت به شناسايي محل آزمون خود اقدام نمايند.

 تحت هيچ شرايطي داوطلبان تا پايان آزمون حق خروج از - ۱۱
 جلسه امتحان را نخواهند داشت.

 شود به منظـور حفـظ امنيـت ن گرامي تقاضا مي ا از داوطلب - ۱۲
 م را در تمامي مراحل برگزاري با مسـئولين هاي الز آزمون همكاري

 مربوطه به عمل آورند.
 توانند كليه نظرات و پيشنهادات خـود داوطلبان گرامي مي - ۱۳

 هـا و يـا در صـورت را در راستاي بهبود رونـد برگـزاري آزمـون
 مشاهده هرگونه تخلف و تقلب موارد را از طريق نمابر بـه شـماره

 به دفتـر مركـزي ۱۹۳۹۵ - ۳۹۴۹ و صندوق پستي تهران ۲۲۵۵۳۵۶۶
 حراست و حراست مركز آزمـون دانشـگاه آزاد اسـالمي مـنعكس

 نمايند.
 تذكر مهم : به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر (اصل كارت ملي يـا

باشد. اصل شناسنامه) در كليه مراحل آزمون الزامي مي
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 » سمه تعالي ا ب «

 دانشگاه آزاد اسالمي ۱۳۹۲ سال با آزمون و بدون آزمون ) Ph.D فهرست مندرجات دفترچه راهنماي دوره دكتري تخصصي (

 صفحه
 ۴ مقدمه :

 Ph.D ( ۴ ( اطالعات الزم براي شركت در دوره دكتري تخصصي بخش اول :

 Ph.D ( ۴ ( ر دوره دكتري تخصصي شرايط داوطلبان براي شركت د بخش دوم :

 ۵ ضوابط و شرايط كلي تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي بخش سوم :

 ۶ با آزمون ) Ph.D ( دكتري تخصصي دوره در مراحل آزمون و روش انتخاب دانشجو بخش چهارم :

 ۶ رگران انقالب اسالمي و ايثا ، جهادگر رزمنده شرايط استفاده از سهميه رزمندگان بخش پنجم :

 ۷ و شرايط دريافت آن ) Ph.D ( تخصصي بورس تحصيلي دوره دكتري : ششم بخش

 Ph.D ( ۸ ( التحصيالن رشته رياضي و رشته فيزيك دوره كارشناسي در دوره دكتري تخصصي نحوه ادامه تحصيل فارغ تم : ف بخش ه

 Ph.D ( ۸ ( ري تخصصي نام در دوره دكت ثبت نحوه : هشتم بخش

 ۱۰ نام ثبت انجام مراحل ها و هاي مهم در تكميل فرم تذكرات و توصيه : نهم بخش

 Ph.D ( ۱۱ ( دوره دكتري تخصصي نام، دريافت كارت ورود به جلسه و برگزاري آزمون زمان ثبت بخش دهم :

 ۱۱ بدون آزمون ) Ph.D ( تخصصي نام در دوره دكتري ثبت و نحوه شرايط : يازدهم بخش

 ۱۵ با آزمون و بدون آزمون ) Ph.D ( دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي هاي ها، واحد كد رشته و نام : ۱ جدول شماره

 ۴۱ كد و نام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور : ۲ جدول شماره

 ۴۲ كد و نام واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي كه در آنها دوره كارشناسي ارشد داير است : ۳ جدول شماره

 ۴۳ از سهميه رزمندگان و ايثارگران انقالب اسالمي ضوابط برخورداري : ۱ پيوست شماره

 ۴۴ وظيفه عمومي داوطلبان خدمت شرايط : ۲ پيوست شماره

 ۴۴ بدون آزمون ) Ph.D ( التحصيالن ممتاز جهت شركت در دوره دكتري تخصصي تأييد مدرك تحصيلي فارغ گواهي : ۳ پيوست شماره

 ۴۵ شركت كننده در آزمون گواهي ويژه داوطلبان معلول الف : – ۴ پيوست شماره

 ۴۶ هاي ويژه جانباز داراي معلوليت داوطلبان نامه معرفي ب : – ۴ پيوست شماره

 ۴۷ نام و شركت اتباع خارجي مقيم جمهوري اسالمي ايران در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي شرايط و ضوابط ثبت : ۵ پيوست شماره

۴۹ و تلفن آنها نشاني ، جدول نام واحدهاي دانشگاهي : ۶ پيوست شماره
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 دانشگاه آزاد اسالمي ۱۳۹۲ ) سال Ph.D كتري تخصصي( د دوره

۴ 

 سمه تعالي ا ب

 مقدمه :
 دانشگاه به عنوان يك نهـاد اجتمـاعي يكـي از ارزشـمندترين
 منابعي است كه جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار دارد. ايـن

 اي كه در توليـد دانـش (پـژوهش) و كننده نهاد به جهت نقش تعيين
 هاي تعيين ميزان انتقال دانش (آموزش) دارد بعنوان يكي از شاخص

 ه كشورها مد نظر قرار گرفته است. با توجـه بـه رشـد قابـل توسع
 مالحظه متقاضيان آموزش عالي كشور و محدوديت ظرفيت پذيرش

 هاي نوين گزينش علمي دانشجو در تحصيالت تكميلي انتخاب شيوه
 باشد. لذا الزم است كليـه به جهت انتخاب اصلح اجتناب ناپذير مي

 هاي جديد گزينش سازي شيوه منابع و امكانات جهت تدوين و پياده
 آوريهاي روز دنيا براي صحت و دقت اين امر علمي با استفاده از فن

 به كار گرفته شود. دانشگاه آزاد اسالمي در اين راستا و در پي تأمين
 توسعه هاي موجود در برنامه اهداف كمي و كيفي منبعث از رهيافت

 صي اقـدام بـه دكتري تخص دوره اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در
 دوره نمايد. در حال حاضـر دفترچـه راهنمـاي پذيرش دانشجو مي
 بـا ۱۳۹۲ سـال با آزمون و بدون آزمـون ) Ph.D دكتري تخصصي (

 عنوان رشته و گرايش تحصيلي در شـش گـروه آزمايشـي بـه ۱۷۵
 رشـته، ۳۱ » علوم پايـه « رشته، گروه ۲۸ » فني مهندسي « ترتيب، گروه

 ۳۰ » كشاورزي و منـابع طبيعـي « ه، گروه رشت ۱۱ » دامپزشكي « گروه
 » هنــر « رشــته و گــروه ۷۳ » علــوم انســاني « رشــته، گــروه

 دانشگاهي بـراي داوطلبـان شـركت در ايـن محل ۵۲ رشته و در ۳
 اقدام نموده كه بدينوسيله شرح تفضيلي هريك از موارد مطرح دوره

 شده، ضوابط و مقـررات جـاري، شـرايط كلـي تحصـيل و روش
 زينش دانشجو در دانشـگاه آزاد اسـالمي بـه شـرح ذيـل اعـالم گ

 گردد: مي

 دكتـري تخصصـي دوره راي شركت در ب اطالعات الزم - بخش اول
) Ph.D ( 

 هاي مختلـف تحصيالت دانشگاهي به دوره الف) مقطع تحصيلي :
 التحصـيالن مـدرك شود كه در پايان هـر دوره بـه فـارغ تقسيم مي

 هـا مقطـع گردد. به هريـك از ايـن دوره ي تحصيلي آن دوره اعطا م
 شود. مقـاطع تحصـيلي منـدرج در ايـن دفترچـه تحصيلي گفته مي

 ارشد(فوق ليسـانس)، عبارتند از : كارشناسي (ليسانس)، كارشناسي
 . ) Ph.D ( و دكتري تخصصي عمومي اي يا حرفه دكتري

 هاي تحصيلي دانشگاهي با توجه به تجانس آنها رشته ب) گروه :
 ، » فني مهندسي « شوند كه عبارتند از : هاي مختلف تقسيم مي به گروه

 علـوم « ، » كشـاورزي و منـابع طبيعـي « ، » دامپزشـكي « ، » علوم پايه «
 ». هنر « و » انساني

 هـر ، در دوره دكتـري تخصصـي بـا آزمـون ج) رشته انتخابي :
 داوطلب با توجه به عالقه و بدون در نظر گرفتن مدرك كارشناسـي

 يك رشـته تحصـيلي ا رعايت مفاد اين دفترچه ب تواند ارشد خود مي
 درج نمايد كه اينترنتي نام درخواست ثبت فرم انتخاب نموده و در را

 متقاضـيان شـركت در دوره گـردد. رشته انتخابي داوطلب تلقي مي
 اي متجانس و همنام با رشته دكتري تخصصي بدون آزمون بايد رشته

 ا انتخـاب نماينـد و در التحصيلي دوره كارشناسي ارشد خود ر فارغ
 التحصـيل شـده نـام از مقطـع كارشناسـي ارشـد فـارغ زمان ثبـت

 باشند.

 با توجه به نظـر گـروه تخصصـي دامپزشـكي و مطـابق : بصره ت
 ريـزي وزارت علـوم، تحقيقـات و مصوبات شـوراي عـالي برنامـه

فناوري، صرفاً داوطلبان داراي مـدرك كارشناسـي ارشـد مـرتبط،
 ات وه دامپزشكي شركت نمايند (به توضيحات صفح توانند در گر مي
 دفترچه راهنما توجه شود). ۱۶ و ۱۵

 دانشگاه آزاد اسالمي در شـهرهاي د) واحدها و مراكز دانشگاهي :
 خارج از كشور داراي تشكيالت دانشگاهي به نـام و مختلف كشور

 احـد و ۲۶۰ حاضر بـه حال است كه تعداد آنها در » واحد دانشگاهي «
 مركـز آموزشـي زيـر نظـر واحـدهاي ۱۵۰ مناً تعـداد رسد ضـ مي

 ۵۲ تعـداد ۹۲ باشـند. در سـال خدمت مـي ارائه دانشگاهي مشغول
 باشند. دانشگاهي مجري مقطع دكتري تخصصي مي محل

 هر داوطلب مجاز به انتخـاب ۹۲ در آزمون دكتري تخصصي سال : ۱ تذكر مهم
 داوطلب همـان واحـد دانشـگاهي باشد كه حوزه آزمون هر پنج محل دانشگاهي مي

 الزم به ذكر است كه حوزه امتحاني داوطلباني كه واحد امارات باشد. انتخابي اول مي
 باشد. اند در شهر تهران مي متحده عربي را به عنوان واحد اول انتخاب نموده

 هاي دانشـگاه آزاد اسـالمي، محل كاركنان و اعضاي هيأت علمي : ۲ تذكر مهم
 واحد دانشگاهي محل خدمت خود را به عنـوان محـل تحصـيل انتخـاب مجاز نيستند

 نمايند به جز در مواردي كه رشته انتخابي فقط داراي يك واحد مجري باشد، چنانچـه
 اين موضوع رعايت نگردد، قبولي آنان منتفي تلقي خواهد شد.

 شود كه حـداكثر تـا به كسي اطالق مي هـ) دانشجوي سال آخر:
 پيوسته يا ناپيوسـته قطع در مقطع كارشناسي ارشد بطور ۱۳۹۲ / ۶ / ۳۱

 از يكـي از دانشـگاهها و مؤسسـات عمومي اي يا حرفه و يا دكتري
 يـا وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري آموزش عالي مورد تائيـد

 التحصيل شود. شوراي عالي انقالب فرهنگي فارغ

 شرايط داوطلبان براي شركت در دوره دكتري تخصصي - بخش دوم
) Ph.D ( 

 داوطلبان بايد داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيـل
 منعـي بـراي ادامـه عمـومي وظيفه خدمت بوده و از لحاظ مقررات

 تحصيل نداشته باشند.

 كليه داوطلبان مشمول خدمت وظيفه عمومي توجه داشته باشـند
 زماني از سوي دانشـگاه ، ضوابط و شرايط اعالم شده براي پذيرش

 وظـايف گونـه داوطلبـان گيرد كه اين ي و اقدام قرار مي مورد بررس
 را طبق مقررات سازمان وظيفه عمـومي بـه موقـع انجـام داده خود

 توجـه ۲ (مشموالن وظيفه عمومي به مطالب پيوست شـماره باشند.
 نمايند).

 هاي كارشناسي ارشد ناپيوسـته يـا التحصيل دوره ضمناً مشموالن فارغ
 هـا را در مـدت مجـاز تحصـيل ايـن دوره الزم اسـت اي حرفـه دكتري

 سال) به اتمام رسانده ۸ عمومي سال و دكتري ۳ (كارشناسي ارشد ناپيوسته
 باشند در غير اين صورت بايد داراي مجوز افزايش سنوات تحصيل در ايـن

 ها بدون ذكر غيبت از وظيفه عمومي باشند. دوره

 الف ) شرايط عمومي :
 لي به دين اسالم و يـا يكـي از اديـان اعتقاد و التزام عم - ۱ ماده

 . ايران تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي
 نام است. مالك وضع كنوني داوطلب در هنگام ثبت تبصره :

 نداشتن عناد (نه اعتراض) نسـبت بـه نظـام جمهـوري - ۲ ماده
اسالمي ايران.
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 دانشگاه آزاد اسالمي ۱۳۹۲ ) سال Ph.D دكتري تخصصي( دوره

۵ 

 در صورتي كه داوطلب سابقاً با نظام جمهوري اسـالمي، تبصره :
 ناد داشته، بايد تغيير نظر او احراز شود. ع

 عدم احراز فساد اخالقي. - ۳ ماده
 نداشتن سـابقه عضـويت در سـاواك و فراماسـونري و - ۴ ماده

 اعقاب آن.
 عدم اشتهار به ارتكاب اعمال خـالف شـئون شـغلي و - ۵ ماده

 تحصيلي.
 ي جسـمي الزم بـراي تحصـيل در ي برخورداري از توانا - ۶ ماده

 ي و عدم اعتياد به مواد مخدر. رشته انتخاب
 علمـي دانشـگاهها دولت و اعضاي هيأت رسمي كاركنان - ۷ ماده

 فرهنگي، براي ادامه تحصـيل در انقالب عالي براساس مصوبه شوراي
 . گزينش ندارند مراحل داخل كشور نيازي به طي

 كاركنان رسمي دولـت و نهادهـاي انقالبـي و اعضـاي - ۸ ماده
 ا (اعم از دولتي يا غيـر دولتـي) در صـورتي هيأت علمي دانشگاهه

 به تحصيل در دوره دكتري بپردازند كه توسط وزارتخانـه، توانند مي
 بورسيه و يا مأمور به تحصيل شوند زيرا امكان ه ارگان يا نهاد مربوط

 ادامه تحصيل همزمان با  اشتغال تمام وقت وجود ندارد.
 ه عضـويت هيـأت كساني كه مايلند بورسيه شوند يا بـ - ۹ ماده

 علمي دانشـگاه درآينـد الزم اسـت عـالوه بـر دارا بـودن شـرايط
 الذكر، در گزينش عمومي هيـأت علمـي نيـز پذيرفتـه شـوند، فوق

 همچنين نبايد فرد در محل ديگري به صورت رسمي، قـراردادي يـا
 كار اشتغال داشته باشد. ه پيماني ب
 رايط الزم اتباع خارجي مقيم در صورت دارا بـودن شـ - ۱۰ ماده

 توانند در مقاطع باالتر ادامه تحصيل دهند به منظور آگاهي از اين مي
 مراجعه شود. در هـر صـورت مجـوز » ۵ « شرايط به پيوست شماره

 شـدگان متعاقـب انجـام تشـريفات نام قطعي اين گونه پذيرفته ثبت
 هاي اقامتي اتباع مزبور خواهد بود. قانوني و بررسي صالحيت

 اصي : ب ) شرايط اختص
 داشتن مدرك كارشناسـي ارشـد (فـوق ليسـانس) يـا - ۱۱ ماده

 اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع كارشناسي ارشد.
 هاي گـروه پزشـكي التحصيالن و دانشجويان رشته فارغ - ۱۲ ماده

 مشمول طرح تعهـد خـدمت وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش
 پزشكي بايستي از لحاظ طرح تعهد خـدمت وضعشـان مشـخص و
 ادامه تحصيل آنان از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 بالمانع باشد. اين قبيل داوطلبان در صورت پذيرفته شدن ملـزم بـه

 مجوز تحويل مدارك تحصيلي و ريـز نمـرات دوره تحصـيلي ارائه
 ليت ئو صـورت مسـ باشـند، در غيـراين يد وزارت مزبور مي ي مورد تا

 ص داوطلب خواهد بود. عواقب ناشي از آن به عهده شخ
 هاي واحد امـارات متحـده شدگان نهايي رشته پذيرفته – ۱۳ ماده

 عربي الزم است از نظر مقـررات وظيفـه عمـومي حـائز شـرايط و
 ضوابط اشاره شده در مورد مشموالن وظيفه عمومي بـوده همچنـين
 شرايط الزم براي اخذ ويزا از كشور امارات متحده عربي را داشـته

 افراد در صورتي مجاز به استفاده از معافيت تحصيلي در باشند. اين
 مقطع دكتري تخصصي براي ادامـه تحصـيل در واحـد دانشـگاهي

 هاي تحصـيلي قـادر بـه باشند كه عالوه بر شهريه امارات (دبي) مي
 پرداخت وثيقه خروج از كشور (در حال حاضر مبلغ يكصد و پنجاه

 ز باشند. ميليون ريال) به سازمان وظيفه عمومي ني

 ضوابط و شرايط كلي تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي - بخش سوم

 دانشجو موظف و مكلف است كليه قوانين و مقررات و - ۱۴ ماده
 ضوابط عمـومي دانشـگاه آزاد اسـالمي و ضـوابط خـاص واحـد
 دانشگاهي محل تحصيل خود را رعايت نمايد و در صـورت عـدم

 نامه مربـوط ين ي شمول اعمال آ رعايت آنها در هر مرحله از تحصيل م
 به ضوابط گزينش دانشگاه خواهد شد.

 شدگان نبايد براي شـروع و ادامـه تحصـيل از پذيرفته - ۱۵ ماده
 لحاظ قوانين كشوري منعي داشته باشند.

 دانشگاه تعهدي براي تأمين خوابگاه ويا امكانات اقامتي - ۱۶ ماده
 انـات خـود را در دانشجويان ندارد. واحدهاي دانشگاهي حدود امك

 نام به اطالع دانشجويان خواهند رساند. هنگام ثبت
 چنانچه داوطلب در هريك از مراحل آزمـون، مرتكـب - ۱۷ ماده

 رسيدگي بـه تخلفـات هيأت بدوي تقلب يا تخلف شود موضوع در
 مطرح و برابر ضوابط و مقررات مربوط با وي رفتار خواهد شد.

 نام، برگزاري آزمون و ثبت چنانچه در هريك از مراحل - ۱۸ ماده
 يا حين تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي مشخص گردد كه داوطلب

 باشـد و يـا فاقد يكي از شرايط مندرج در اين دفترچه راهنمـا مـي
 يا مـوارد و يا بنمايد تحت هر شرايطي تخلف و سوء استفاده نموده

 مل باشد از ادامه تحصيل وي جلوگيري به ع كرده خالف واقع اعالم
 نامه انضباطي دانشگاه آزاد اسـالمي بـا او رفتـار ين ي آمده و مطابق آ

 خواهد شد.
 مقـررات آموزشـي و تعـداد واحـدهاي درسـي دوره - ۱۹ ماده

 براساس ضوابط و مقررات شـوراي عـالي ) Ph.D ( دكتري تخصصي
 گردد. ريزي و ساير مراجع ذيصالح تعيين مي برنامه

 هاي تحصـيلي، در هـر هزينه از دانشجويان براي تأمين - ۲۰ ماده
 گردد. نيمسال تحصيلي برطبق مقررات مربوط شهريه دريافت مي

 متناسب نرخ تـورم تغييـر خواهـد شهريه متغير دروس هر ساله
 نمود و دانشجويان در صورت افزايش سنوات تحصـيل، مـازاد بـر

 هـاي جديـد خواهنـد سقف سنوات مجاز، ملزم به پرداخت شـهريه
 شوند در حداقل مـدت، ست افرادي كه پذيرفته مي گرديد لذا الزم ا

 تحصيل خود را به اتمام برسانند.
 تخصصـي شـدگان دوره دكتـري ممكن است پذيرفتـه - ۲۱ ماده

) Ph.D بنابه تشخيص گروه تخصصي مربوط، ملـزم بـه گذرانـدن ( 
 دروس جبراني به عنوان تعدادي واحد درسي دوره كارشناسي ارشد

 ع دوره اصلي باشند. نياز قبل از شرو يا پيش
 حداكثر طول مدت تحصـيل دوره دكتـري تخصصـي - ۲۲ ماده

) Ph.D ( ۵ / ۴ باشد. سال مي 
 و شـرط ۲۰ از ۱۴ حداقل نمره قبولي براي هـر درس - ۲۳ ماده

 باشد. مي ۱۶ التحصيلي، كسب حداقل معدل كل فارغ
 بايـد در ) Ph.D ( دانشـجوي دوره دكتـري تخصصـي - ۲۴ ماده

 ع كه پس از اتمام مرحله آموزشي دوره اجـرا امتحان جامع اين مقط
 را كسب نمايد. ۲۰ از ۱۵ گردد شركت نموده و ميانگين نمره مي

 ) Ph.D ( دوره دكتـري تخصصـي شدگان كليه پذيرفته - ۲۵ ماده
 شـوراي ۱۵۰ قبل از گذراندن آزمون جامع، مطـابق مصـوبه جلسـه

 زبـان ريزي دانشگاه آزاد اسالمي ملزم به شـركت در آزمـون برنامه
باشند : انگليسي و كسب حدنصاب نمره قابل قبول به شرح ذيل مي
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 دانشگاه آزاد اسالمي ۱۳۹۲ ) سال Ph.D كتري تخصصي( د دوره

۶ 

 حداقل نمره قابل قبول نام آزمون
EPTIAU ۵۰ 

TOEFL(IBT) ۶۵ 
TOEFL(PAPER BASE) ۵۲۰ 

MCHE ۶۵ 
TOLIMO ۵۴۰ 
IELTS ۶ 

 محل تشكيل كالسها در صورتي كه تعداد قبولي بـراي - ۲۶ ماده
 و در واحد حدنصاب الزم برسد در همان به واحد هر رشته و در هر

 صورت در تهران خواهد بود. غيراين
 تهيه و نوشتن رساله تحقيقاتي زير نظر اساتيدي كه در - ۲۷ ماده

 انـد و بـا نظـارت واحـد علـوم و شناسايي و معرفي شده هر واحد
 شود. تحقيقات تهران انجام مي

 طريـق ، از تخصصـي انتخاب اساتيد در دوره دكتـري - ۲۸ ماده
 بـه گـروه مربـوط در تهـران صـورت واحد، معرفي آنان از طرف

 فقط مسئوليت تهيه امكانـات فضـاي هاي دانشگاهي محل گيرد و مي
 آموزشي، شناسايي و معرفي اساتيد به گروه و در صورت لزوم تهيه

 لوازم و تجهيزات را برعهده دارند.
 المي جابجايي با توجه به مقررات آموزشي دانشگاه آزاد اس - ۲۹ مـاده

 ممنـوع و به لحاظ محدوديت ظرفيت در دوره دكتري تخصصي دانشجويان
 غير مجاز است.

 در دوره مراحل آزمـون و روش انتخـاب دانشـجو - بخش چهارم
 با آزمون ) Ph.D ( دكتري تخصصي

 كنندگان در آزمون ي علمي شركت ي به منظور سنجش ميزان توانا
 و مفاهيم اساسي هر رشته با اصول ) Ph.D ( تخصصي ورودي دكتري

 ) تعيـين ۱ تحصيلي، دروس و مواد امتحاني برطبق جـدول شـماره (
 شـود. سـطح شده است كه آزمون آن در دو روز متوالي برگزار مـي

ــات  ســؤاالت امتحــاني، برحســب مــورد در حــد دانــش و تجربي
 هاي التحصيالن دوره كارشناسي ارشد در هر رشته، مطابق برنامه فارغ

 ريزي است. عالي برنامه مصوب شوراي
 سؤاالت آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي دانشگاه - ۳۰ ماده

 باشد و الزم است داوطلبـان برابـر مي تستي آزاد اسالمي به صورت
 بـا مـداد هاي مندرج در روي برگ سؤاالت، پاسـخ را دستورالعمل

 كه به همين منظـور در اختيـار آنـان قـرار در پاسخنامه تستي سياه
 . عالمتگذاري نمايند د، گير مي

 اي اسـت كـه داراي يـك سؤاالت تستي، چهارگزينـه - ۳۱ ماده
 باشد و داوطلب بايد به تشخيص خود در پاسخ صحيح و منطقي مي

 هاي چهارگانه سؤال مربوطه را بـا اي، يكي از پاسخ پاسخنامه رايانه
 مداد سياه معمولي به طريق صحيح پر نمايد.

 ۱ نمره مثبت و به هر پاسخ غلط ۳ يح به هر پاسخ صح - ۳۲ ماده
 اي گيرد و سؤاالت بـدون جـواب، داراي نمـره نمره منفي تعلق مي

 باشند. نمي
 هاي تسـتي پس از برگزاري آزمون اطالعات پاسخنامه - ۳۳ ماده

 خوان به رايانه منتقـل شـده و پـس از هاي عالمت از طريق دستگاه
 شوند. گذاري مي تصحيح، نمره

 جه به ضرايب هر درس نمره داوطلبـان محاسـبه با تو - ۳۴ ماده
 شده و رتبه آنان در رشته انتخابي به ترتيـب نمـره از بيشـترين بـه

 گردد. كمترين معين مي
 در هر رشته تعدادي از داوطلبان با توجه بـه اولويـت - ۳۵ ماده

 شوند. به مصاحبه دعوت مي آزمون نمره
 گان بـه شـد پس از انجام مصاحبه نمـره كـل دعـوت - ۳۶ ماده

 درصد نمره مصـاحبه ۲۵ و آزمون نمره درصد ۷۵ مصاحبه براساس
 ترين نمره تعيين و سپس به ترتيب نمره كل از باالترين نمره به پايين

 شوند. بندي مي رتبه
 گزينش دانشجو در هر رشته با اولويـت نمـره كـل و - ۳۷ ماده

 گانـه و بـه تعـداد هاي پنج هاي دانشگاهي داوطلب در انتخاب محل
 شود. ظرفيت هر محل دانشگاهي انجام مي

 و ، جهادگر رزمنده شرايط استفاده از سهميه رزمندگان - بخش پنجم
 ايثارگران انقالب اسالمي

ــدگان و ــراي ورود رزمن ــاد تســهيالت ب ــانون ايج  براســاس ق
 جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالي

 مجلــس ۷۵ / ۷ / ۱۵ و ۷۱ / ۹ / ۱۱ و اصــالحيه آن بــه ترتيــب مصــوب
 ، براي ورود رزمندگان و ايثارگران انقـالب اسـالمي شوراي اسالمي

 اي ، آزادگان و شاهد) به دانشگاه آزاد اسالمي نيـز سـهميه (جانبازان
 منظور شده است كه با توجه به ظرفيـت پـذيرش دانشـجو در هـر

 ميه نامه اجرايي تعدادي از آنان براساس اين سـه رشته و مطابق آيين
 شوند. پذيرفته مي

 يا بسـيجي ، جهادگر رزمنده داوطلبان واجد شرايط كه مايلند از سهميه رزمندگان
 ) استفاده نمايند الزم است به مراكز سپاه (رزمندگان به محل پرونـده ۲۰۱ فعال (ماده

 هاي مقاومت) مراجعه و نسبت به درخواست سابقه جبهه و اعضاي فعال بسيجي به حوزه
 رقمي اقدام نمايند. بديهي است درج كـد ۱۲ ز سهميه و دريافت كد رهگيري استفاده ا

 باشد. نام اينترنتي الزامي مي فرم ثبت ۱۹ رهگيري در بند
 آن دسته از رزمندگان كه داراي كـارت سـابقه جبهـه : ۱ تبصره

 بوده و محل سكونت فعلي آنها با محل بايگاني پرونده تغييـر كـرده
 تواننـد به محل پرونده سابقه جبهه ندارند و مي است نياز به مراجعه

 در محل سكونت فعلي با در دست داشـن كـارت سـابقه جبهـه و
 مراجعه به نواحي مقاومت اقدام الزم را به عمل آورند.

 رزمندگان ارتشي يا ناجا، با انتخاب سـهميه رزمنـدگان : ۲ تبصره
 مربوطـه و تهيـه مراجعه به نهاد با و نام آزمون فرم ثبت » ۱۸ « در بند

 روز ۱۰ اصل فرم سهميه و ارسال آن به مركز آزمـون (حـداكثر تـا
 توانند از سهميه رزمنـدگان اسـتفاده نام) مي پس از پايان مهلت ثبت

 نمايند.
 فرزندان رزمندگان ارتشي كه پدرشان داراي كارت ايثـار تذكر :

 توانند از سهميه پدر خود استفاده نمايند. باشد نمي مي
 آن دسته از جهادگران رزمنده كه سوابق جبهه داوطلبانه : ۳ تبصره

 آنها به سپاه منتقل شده الزم است بـه مراكـز سـپاه مراجعـه و كـد
 نام اينترنتي وارد نمايند. ساير فرم ثبت ۱۹ رهگيري دريافت و در بند

 داوطلبان واجد شرايط كه مايلند از سهميه جهادگر رزمنده اسـتفاده
 نام در پايگاه اينترنتـي پس از ثبت روز ۱۰ كثر تا نمايند موظفند حدا

 نامي به مراكز جهـاد آزمون با همراه داشتن شماره پرونده ثبت مركز
 تهيه و تأييد فرم سهميه مراجعه نموده و سـريعاً آن كشاورزي جهت

را به مركز آزمون ارسال نمايند.

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری
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 ، جهـت فعـال داوطلبان واجـد شـرايط اسـتفاده از سـهميه بسـيجي : ۱ تذكر
 در حـد دوره دكتري تخصصـي آزمون برخورداري از اين امتياز به منظور پذيرش در

 % نمره كل آخرين نفر پذيرفتـه شـده عـادي ۹۵ بايستي ها، مي ظرفيت مصوب سهميه
 (بدون سهميه) را كسب نمايند.

 هـا مجـزا كدر رهگيري دريافتي از مراكز سپاه براي هر يك از آزمون : ۲ تذكر
 هـاي تقاضيان با در اختيار داشتن كد رهگيري صادره جهـت سـاير آزمـون است لذا م

 منـدي از امتيـاز دانشگاه آزاد اسالمي و يا سازمان سنجش آموزش كشور امكان بهره
 اي سهميه در اين آزمون را نخواهند داشت و الزم است بـدين منظـور كـد جداگانـه

 دريافت نمايند.
 كه مايلنـد از سـهميه آزاده يـا همسـر و آن دسته از داوطلبان واجد شرايط نيز

 % به باال، جانبـاز ۵۰ %، همسر يا فرزند جانباز ۴۹ % تا ۲۵ فرزند، همسر يا فرزند جانباز
 بايسـتي مندي از سهميه مصـوب مـي % به باال و يا شاهد استفاده نمايند جهت بهره ۲۵

 نترنتي آزمـون نام اي فرم اطالعات فردي ثبت ۱۸ را در بند سهميه مورد درخواست خود
 . و الزامي به دريافت كد رهگيري ندارند وارد نمايند ۹۲ دوره دكتري تخصصي سال

 براساس تبصره ذيل ماده واحده اصـالحيه قـانون مـورد : ۳ تذكر
 اشاره در باال، واجدين شرايط فقط يك بار حق اسـتفاده از سـهميه

 نچـه دارنـد. بنـابراين چنا نام و ثبت الذكر را در صورت قبولي فوق
 رزمندگان و ايثارگران عزيـز يـك بـار از سـهميه بـراي ورود بـه

 كشـور و يـا دانشـگاه آزاد دانشگاهها و مؤسسات آمـوزش عـالي
 نام نمـوده و ثبت اسالمي در هريك از مقاطع تحصيلي استفاده كرده

 حق استفاده مجدد از آن را ندارند. در اين مـورد رزمنـدگاني باشند
 مـاه ۶ نان در مناطق عمليـاتي بـيش از كه مدت خدمت داوطلبانه آ

 باشد به ازاي هر شش ماه خدمت اضافي يك بار ديگر حق اسـتفاده
 از سهميه را خواهند داشت. همچنين براي جانبازان انقالب اسـالمي

 ۶ درصد به ازاي هر ده درصد جانبازي اضافي، معادل ۲۵ با بيش از
 يـز مـدت ماه خدمت داوطلبانه در جبهه محسوب خواهـد شـد و ن

 اسارت آزادگان، حضور داوطلبانه در جبهه تلقي و به حساب آنـان
 منظور خواهد شد.

 % ۳۵ آن دسـته از جانبــازان و آزادگـاني كـه كمتــر از : ۴ تـذكر
 اند و قبالً يك بـار از ايـن سـهميه ماه اسارت داشته ۱۲ جانبازي يا

 اء اند به شرط دارا بـودن شـرايط رزمنـدگان و بـه از استفاده نموده
 حداقل شش ماه حضور در مناطق عملياتي با مراجعه به مراكز سـپاه

 رقمي و درج ۱۲ (محل پرونده سابقه جبهه) و دريافت كد رهگيري
 توانند از سهميه رزمندگان استفاده فرم اطالعات فردي مي ۱۹ در بند
 نمايند.

 و شرايط ) Ph.D ( بورس تحصيلي دوره دكتري تخصصي - ششم بخش
 دريافت آن

 شـدگان دوره دكتـري دانشگاه آزاد اسـالمي از ميـان پذيرفتـه
 خود در صـورت نيـاز تعـدادي را بـه صـورت ) Ph.D ( تخصصي

 پذيرد. بورسيه مي
 با توجه به اينكه اعطاي بورس تحصيلي پس از قبولي - ۳۸ ماده

 پـذيرد لـذا داوطلبـان از ارسـال هرگونـه انجام مي دوره دكتري در
 ودداري نمايند. مدرك در اين مورد جداً خ

 هـا كـه شـدگان در برخـي از رشـته پذيرفتـه راي ـــ ب - ۳۹ ماده
 هـاي بلنـد ي وام ي دانشجو طريق حوزه معاونت نيست، از بورسيه امكان

 مدت در نظر گرفته شده است.

 كساني كه در استخدام (اعم از رسـمي، قـراردادي يـا - ۴۰ ماده
 نند بورسيه دانشـگاه توا پيماني) سازمانها يا نهادهاي ديگر باشند نمي

 آزاد اسالمي شوند.
 كليه دانشجويان دوره دكتري تخصصي (اعم از بورسـيه يـا - ۴۱ ماده

 طور تمام وقت به تحصيل در اين دوره بپردازند. ه آزاد) بايد ب

 شرايط دريافت بورس تحصيلي :

 مؤمن و متعهد بـه نظـام جمهـوري اسـالمي و قـانون - ۴۲ ماده
 الزم براي عضويت هيـأت علمـي طبـق اساسي و داشتن صالحيت

 نامه استخدام هيأت علمي دانشگاه. ين ي ضوابط و آ
 سـال ۳۳ آقايـان و سال سن براي ۳۵ نداشتن بيش از - ۴۳ ماده

 . ۱۳۹۲ / ۷ / ۱ تا تاريخ تخصصي دوره دكتري هاي سن براي خانم
 عدم اشتغال در سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته و - ۴۴ ماده

 تعهد خدمت به آنها. همچنين نداشتن
 سپردن تعهد خدمت دو برابر سنوات استفاده از بورس - ۴۵ ماده

 تحصيلي در دفتر اسناد رسمي و همچنين سپردن وثيقـه كـه نـوع و
 نمايد. ميزان آن را دانشگاه تعيين و اعالم مي

 دانشجويان بورسيه در صورت اعزام به خدمت وظيفـه - ۴۶ ماده
 ي طـول مـدت خـدمت و در پـس از اتمـام طـرح سـرباز عمومي
 دانشـگاه آزاد واحـد همـان كه طرح سـربازي خـود را در صورتي

 اسالمي بگذرانند سنوات مربوط به گذراندن طرح سربازي آنـان بـا
 سال خواهد بود بـه مـدت ۴ تعهد يك برابر اضافي كه جمعاً مدت

 تعهد اضافه شده و تأثيري در كاهش ايام تعهد خدمت موضوع ماده
 هد داشت. فوق نخوا ۴۵

 متقاضيان استفاده از بورس تحصـيلي پـس از قبـولي - ۴۷ ماده
 سـايت بـه تواننـد بـا مراجعـه مي تخصصي قطعي در دوره دكتري

 http://jazb.iau.ir به نشاني دانشگاه آزاد اسالمي استخدام اينترنتي
درخواست و انجام مراحل بورسيه خود با توجـه بـه ارائه نسبت به

 و از مراجعـه حضـوري بـه سـازمان مركـزي د ضوابط اقدام نماين
 . دانشگاه آزاد اسالمي خودداري كنند

 دانشگاه آزاد اسالمي پس از پايان مهلـت مقـرر برابـر - ۴۸ ماده
 هاي جاري تقاضاها را مورد رسيدگي قرار داده در صورت نامه ين ي آ

 انطباق با شرايط، زمان مصاحبه  را كه منحصراً براي پذيرش بورسيه
 خواهد رساند. گيرد به طريق مقتضي به اطالع داوطلبان مي انجام

 دانشجوي بورسيه مكلف است برابر مقررات در هريك - ۴۹ ماده
 از واحدهاي دانشگاهي در سراسر كشور بنا بـه تشـخيص شـوراي

 اي بـه انجـام بورس سازمان مركزي دانشگاه بـدون عـذر و بهانـه
 قبالً در مـورد محـل وظايف دانشگاهي محوله ادامه دهد، مگر آنكه

 خدمت او توافق حاصل شده  باشد.
 قطع بورسيه تحصيلي محدود به موارد زير است : - ۵۰ ماده

 دانشجوي بورسيه به داليل آموزشي قادر به ادامه تحصـيل الف )
 نباشد.

 شـده از ارائـه هاي آموزشـي دانشجو از عهده انجام برنامه ب )
 طرف گروه آموزشي مربوط برنيايد.

 اي براي انصراف از ادامه اسـتفاده دانشجو، دليل قانع كننده ج )
 دهد. ارائه از بورس

 طور تمام وقـت و برابـر ه دانشجويان بورسيه موظفند ب - ۵۱ ماده
به امر تحصيل و تحقيق ادامه دهند. ، هاي مربوط نامه ين ي آ

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری
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 هيچ گونه تعهدي جهت بورسـيه دانشگاه آزاد اسالمي - ۵۲ ماده
 هـاي مـورد نيـاز خـود بنـا بـه در رشته دارد الكن شدگان ن پذيرفته

 تخصصـي تشخيص شوراي بورس دانشگاه دانشجوي دوره دكتري
 نمايد. بورسيه مي ، را با توجه به ضوابط

 التحصيالن رشته رياضي و رشته فارغ نحوه ادامه تحصيل – هفتم بخش
 ) Ph.D ( تخصصي فيزيك دوره كارشناسي در دوره دكتري

 مـورخ ۲۹۸ و ۷۳ / ۴ / ۱۲ مـورخ ۲۷۹ لسات به موجب مصوبه ج
 ريزي : عالي برنامه شوراي ۷۴ / ۲ / ۱۷

 در هر دوره آزمون ورودي كارشناسي ارشد رياضي و - ۵۳ ماده
 شدگان كه ميانگين نمرات آزمون كتبـي فيزيك، آن دسته از پذيرفته

 درصد ميانگين كـل سـه نفـر اول آزمـون نباشـد، ۷۵ آنها، كمتر از
 كارشناسي ارشد، مستقيماً در امتحان ورودي مجازند بدون طي دوره

 دوره دكتري رياضي و فيزيك مؤسسات آموزش عالي شركت كنند،
 امتحان ورودي اين داوطلبان همانند امتحـان داوطلبـاني اسـت كـه

 باشند. داراي درجه كارشناسي ارشد مي
 ز شرايط فوق فقط تا يك ي اين امتياز براي داوطلبان حا - ۵۴ ماده

 اعالم قبولي در دوره كارشناسي ارشد معتبر است. سال پس از
 دانشجوياني كه از اين طريق به دوره دكتري رياضي و - ۵۵ ماده

 يابند ، موظفند در مرحله آموزشي، عـالوه بـر دروس فيزيك راه مي
 دوره دكتري، دروس اختيـاري دوره كارشناسـي ارشـد را نيـز بـه

 پس از قبـولي در صورت جبراني بگذرانند مگر آنكه اين دروس را
 در آن صورت ، آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد گذرانده باشند

 انتقال نمره دروس گذرانده شده آنها به دوره دكتري مـانعي نـدارد.
 كه نمره امتحان كتبي آنها در آزمون ورودي دوره دكتري، ي داوطلبان

 از دروس الزامي دوره كارشناسي ارشد كمتر ، در يك درس يا بيشتر
 ) باشد موظفند آن درس يـا دروس را نيـز در دوره ۲۰ از ۱۵ ( ۱۵ ز ا

 دكتري مجدداً امتحان داده يا  به صورت جبراني بگذرانند.
 كه داوطلب پس از قبولي در آزمون ورودي در صورتي - ۵۶ ماده
 نتوانـد دوره را ادامـه دهـد ، بـا موافقـت كميتـه تخصصي دكتري

 وره كارشناسي ارشـد ادامـه تواند در د تحصيالت تكميلي گروه، مي
 تحصيل دهد.

 ) Ph.D ( دوره دكتري تخصصي نام در نحوه ثبت – هشتم بخش

 نام در دوره دكتري تخصصي با آزمـون و بـدون آزمـون ثبت
 فقط به صورت اينترنتي انجام ۱۳۹۲ دانشگاه آزاد اسالمي براي سال

 سامانه به توانند با مراجعه مي دوره نام در اين متقاضيان ثبت شود. مي
 مركـز آزمـون دانشـگاه آزاد اسـالمي بـه آدرس ينترنتـي نام ا ثبت

AZMOON.ORG WWW. نــام آگــاه شــوند. از شــرايط و ضــوابط ثبــت 
 بر روي پايگاه اينترنتي قابل مشـاهده دوره مربوطه دفترچه راهنماي

 د اطالعـات دفترچـه را تواننـ بوده و داوطلبان در صورت تمايل مي
download نموده و به صورت off line .مطالعه نمايند 

 نام : مراحل ثبت
 دكتـري تخصصـي دوره داوطلبان شـركت در نام ثبت - ۵۷ ماده

 فقـط بـه صـورت اينترنتـي و بـا دانشگاه آزاد اسالمي ۱۳۹۲ سال
 azmoon.org نام مركـز آزمـون بـه آدرس مراجعه به سامانه ثبت

 پذيرد. صورت مي

 ريـال ۹۵۰۰۰۰ بـا پرداخـت مبلـغ توانند مي داوطلبان - ۵۸ ماده
 ريـال ۱۴۰۰۰۰ مبلـغ يـا و ) براي شركت در دوره دكتري با آزمون (
 نـام در ) كـارت اعتبـاري ثبـت براي شركت در دوره بدون آزمون (

 نام اينترنتي مركز آزمون خريداري از سامانه ثبت هاي مذكور را دوره
 نمايند.

 ديهي است افرادي كـه مايـل بـه شـركت در دوره بـا ب : ۱ تذكر
 باشند جهت تهيـه هـر دو آزمون و بدون آزمون به صورت تؤاماً مي

 خريـداري را مبالغ به شرح فـوق مجموع بايست مي كارت اعتباري
 نمايند.

 نام با توجه به اينكه پس از خريداري كارت اعتباري ثبت : ۲ ذكر ت
 گيري آن وجود ندارد لذا به داوطلبـان اكيـداً توصـيه امكان بازپس

 خريـد نام نسبت بـه شود پس از آگاهي از شرايط و ضوابط ثبت مي
 كارت اعتباري اقدام نمايند.

 م داوطلبان پس از مطالعه دقيق مفاد دفترچه راهنمـا الز – ۵۹ ماده
 نام شـامل اطالعـات فـردي و است اطالعات مورد نياز جهت ثبت

 دوره بـا كننـدگان در همچنين اطالعات آزموني (در مـورد شـركت
 (در مورد شـركت كننـدگان در دوره آزمون) و يا اطالعات تكميلي

 هاي پيش نويس مندرج در دفترچـه بدون آزمون) را روي نمونه فرم
 كي از اقـالم اطالعـاتي الزم بـراي كه ي با توجه به اين درج نمايند.

 باشد الزم است داوطلبان قبـل نام فايل تصوير فرد داوطلب مي ثبت
 نام الكترونيكي فايل مربوط به عكس خـود از مراجعه به پايگاه ثبت

 را مطابق آنچه در ادامه مطرح خواهد شد آماده ارسال نمايند.
 داراي فايل تصويري تهيه شده توسـط داوطلـب بايـد – ۶۰ ماده

 شرايط ذيل باشد:
 بـه ۶ × ۴ يا ۳ × ۴ فايل مربوطه الزم است با اسكن از عكس - ۱

 و بـا فرمـت dpi ۱۰۰ و با درجه وضـوح Grayscale ۲۵۶ صورت
JPg .ذخيره شده باشد 

 كيلوبايت باشد. ۷۰ حجم فايل تصوير ارسالي بايد كمتر از - ۲
 ام شود، الزم است تمـ عكسي كه تصوير از روي آن تهيه مي - ۳

 رخ بوده و در سال جاري تهيه شده باشد.
 و پيكسـل ۲۰۰ × ۳۰۰ ابعاد تصوير ارسـالي بايـد حـداقل - ۴

 پيكسل باشد. ۳۰۰ × ۴۰۰ حداكثر
 تصوير بايد در جهت صحيح و بدون چرخش تهيـه شـده و - ۵

 فاقد هرگونه حاشيه زايد باشد.
 تصوير داوطلب بايد واضح و مشخص بوده و اثر مهر، منگنه - ۶

 ساير مواردي كه منجر بـه مخـدوش و نامشـخص بـودن چهـره و
 شود در تصوير وجود نداشته باشد. داوطلب مي

 اوطلبان الزم است پس از آماده نمودن فايل تصويري د - ۶۱ ماده
 نام به شرح ذيل عمل نمايند : و اطالعات الزم جهت ثبت

 نـام الكترونيكـي مركـز آزمـون دانشـگاه آزاد به پايگاه ثبت - ۱
 مراجعـه نماينـد. برخـي از .AZMOON.ORG WWW المي بـه آدرس اس

 نام به آنها توجه كامـل نكات مهمي كه الزم است قبل از شروع ثبت
 د در صفحه ورودي اين پايگاه درج گرديده است. ن داشته باش

 اي كـه بـرروي صـفحه درج گرديـده اسـت، مطابق نمونـه - ۲
 ۶ نـام ( رقمي) و رمـز ثبـت ۸ نام ( شناسه ثبت ات الزم شامل اطالع

 شود با را به همراه عبارتي كه داخل كادر مربوطه مشاهده مي رقمي)
 را انتخاب كنيد. » ورود به سيستم « دقت وارد نماييد سپس گزينه

 كه اطالعات وارد شده دقيقاً مطابق كـارت اعتبـاري در صورتي
 شـود و در ي نمـايش داده مـي صفحه ورود اطالعـات فـرد ، باشد

صورت وجود هرگونه اشكال در ورود اطالعات كـارت اعتبـاري،
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 شود كه الزم است داوطلب پس از بررسي پيام خطايي نشان داده مي
 نسبت به ورود اطالعـات » پاك كردن برگه « مجدد با انتخاب گزينه

 بطور صحيح اقدام نمايد.
 فـردي، الزم پس از ورود به صفحه حاوي فـرم اطالعـات - ۳

 نـويس فـرم آمـاده اي كه در نمونه پـيش است اطالعات را به گونه
 ايد وارد نماييد. نموده

 انـد در فرم مشخص شـده ê ورود كليه اطالعاتي كه با عالمت
 الزامي است.

 خـانوادگي، نـام مربوط به اطالعات نام، نـام ۸ الي ۱ بندهاي -
 ، جنس و دين داوطلبان پدر، سال تولد، شماره شناسنامه، شماره ملي

 . باشد مي
 شـماره مربوط به شماره تلفن ثابـت، پـيش ۱۲ الي ۹ هاي بند -

 پسـت الكترونيكـي داوطلـب نشاني شهرستان، شماره تلفن همراه و
 . (وارد نمــودن صــفر در ابتــداي پــيش شــماره الزامــي باشــد مــي

 است).
 محـل سـكونت، اسـتان نشـاني مربوط به ۱۵ الي ۱۳ بندهاي -

 باشد كه الزم است داوطلبان كد پستي ده رقمي مي و كونت محل س
 اطالعات آن را با دقت تكميل نمايند.

 ورت مشخص شده در فرم داوطلبان الزم است دقيقاً به ص نشاني
 شهر خيابان كوچه پالك طبقـه و ... وارد شـود. كـد نام شامل؛ ثبت

 رقم وارد شود. ۱۰ پستي الزم است به صورت
 نوع وضعيت خدمت وظيفـه داوطلبـان مـرد ه مربوط ب ۱۶ بند -

 جدول وضـعيت ) ۲ پيوست شماره ( است كه الزم است با توجه به
 خدمت وظيفه و ديگر مندرجات اين دفترچه راهنما نسبت به تعيـين

 وضعيت خدمت وظيفه خود اقدام نمايند.
 باشد. مربوط به داوطلبان چپ دست مي ۱۷ بند -
 دسته از داوطلباني است كه با آن مربوط به ۱۹ و ۱۸ هاي بند -

 دفترچه راهنمـا، متقاضـي اسـتفاده از سـهميه پنجم توجه به بخش
 باشند كه الزم است پس از مطالعـه دقيـق رزمندگان و ايثارگران مي

 شرايط استفاده در آن بخش، نوع سهميه خود را در فـرم اطالعـات
 فردي تعيين نمايند.

 بـاني اسـت كـه داراي مربوط بـه آن دسـته از داوطل ۲۰ بند -
 باشند. معلوليت جسمي (حسي حركتي) مي

 پيوسـت شـماره ۶ و ۵ ، ۳ معلـولين موضـوع بنـدهاي تذكر :
 توانند از منشـي و وقـت اضـافه اسـتفاده نماينـد و الف) مي - ۴ (

 معلولين موضوع ساير بندهاي پيوست مزبور از اين قاعـده مسـتثني
 بايسـت گانـه مـي شـش هستند ليكن كليه داوطلبان موضوع بندهاي

 بهمـن مـاه اول گواهي ويژه داوطلبان معلول را تكميل و حداكثر تا
 سال جاري به صورت پست پيشتاز به آدرس مركز آزمون واقـع در

 نـام ، اداره ثبت ۱ تهران، خيابان پاسداران، نبش بهستان ششم، پالك
 ارسال نمايند.

 مـذكور قـرار گانه بندي شش كه در گروه ي ساير معلولين تبصره :
 توانند با تهيـه گـواهي معتبـر از نگرفته ليكن نياز به منشي دارند مي

 معاونت توانبخشي استان محل سكونت و ارسال بـه مركـز آزمـون
 نام اقدام نمايند. نسبت به درخواست خود در زمان ثبت

 مربوط به داوطلباني اسـت كـه عضـو هيـأت علمـي ۲۱ بند -
 باشند و مايلنـد از امتيـاز هيـأت مي وقت دانشگاه آزاد اسالمي تمام

 علمي استفاده نمايند.

 اعضاي هيأت علمي (مربي) تمام وقت (اعم از رسمي آزمايشي و رسمي قطعـي)
 و در استخدام رسمي دانشگاه آزاد اسالمي كه داراي سه سال سابقه عضويت در هيـأت

 صـالحيت ) و ۸۰ / ۸ / ۸ مورخ ۳۰ / ۱۴۴۶۴۹ علمي دانشگاه باشند(طبق بخشنامه شماره
 و يـا ۱۵ از حدنصاب ۱۰ علمي آنان از طريق شركت در مصاحبه علمي تخصصي با نمره

 تائيد شده باشد در صورت داشتن شرايط الزم و كسـب حدنصـاب ۲۰ از حدنصاب ۱۴ با
 تواننـد از امتيـاز % براي هر رشته و نياز دانشگاه مي ۲۰ با توجه به ظرفيت كتبي نمره

 استفاده نمايند. اشتغال به تحصيل اعضاء هيأت علمي منوط اعضاي هيأت علمي دانشگاه
 بايسـتي از متقاضيان استفاده از امتياز اعضاي هيأت علمي مي به موافقت دانشگاه است.

 ارسال هرگونه مدرك خودداري نمايند. بديهي است مركز آزمـون رأسـاً نسـبت بـه
 گونه افراد اقدام خواهد نمود. استعالم وضعيت اين

 شته مقطع كارشناسي ارشد مربيـان متقاضـي اسـتفاده از ر تذكر :
 اي كـه در دوره رشـته بـا امتياز هيأت علمي جهت ادامـه تحصـيل

 باشند بايد تجانس داشته باشد. دكتري مايل به تحصيل در آن مي
 اختصاص به اتباع غيـر ايرانـي دارد كـه الزم اسـت ۲۲ بند -

 را انتخاب نمايند. اتباع هاي مربوطه اين گونه داوطلبان يكي از گزينه
 ايراني از انتخاب اين بند خودداري نمايند.

 نـام و شـركت در آزمـون در كليه اتباع خارجي متقاضي ثبـت
 صورت دارا بودن شرايط و ضوابط اعالم شده الزم است در زمـان

 نام با مراجعـه بـه سـايت اينترنتـي مركـز آزمـون بـه نشـاني ثبت
www.azmoon.org ك مربوطه نسبت بـه تكميـل و ورود به لين 

 اقدام نمايند. پس از تكميـل اطالعـات مـورد ي اطالعات درخواست
 درخواست در سايت به اين دسته از داوطلبان غير ايراني، يـك كـد

 بايست اين كد را رقمي داده خواهد شد كه داوطلب مي ۱۲ پيگيري
 فـرم اطالعـات فـردي ۲۲ دقيقاً در محل مخصوصـي كـه در بنـد

 نام اينترنتي وجـود دارد درج نمايـد و كـد پيگيـري ثبت تقاضانامه
 مزبور را تا زمان پذيرش قطعي حفظ نمايد.

 پس از ورود اطالعات فردي الزم است كليه اقالم اطالعـاتي -
 وارد شده را يك بار ديگر بررسي نموده و پس از اطمينان از صحت

 د. را انتخاب نمايي » تأييد و ادامه « اطالعات وارد شده گزينه
 در صورت بـروز هرگونـه خطـا در ورود اطالعـات بـه تبصره :

 نام توجه نموده و پس از رفع خطـاي احتمـالي هاي سيستم ثبت پيام
 اقدام نماييد. » تأييد و ادامه « مجدداً نسبت به انتخاب گزينه

 باشد كه پس مربوط به فايل تصوير عكس داوطلبان مي ۲۳ بند -
 در فرم اطالعات فردي در صـورت » ه تأييد و ادام « از انتخاب گزينه

عدم وجود خطا در اطالعات ارسالي، فرم ارسال عكس نمايش داده
 چه شود. داوطلب الزم است از قبل فايل عكس خود را مطابق آن مي

 توضيح داده شده آماده نموده باشد. در اينجا داوطلب با ۶۰ در ماده
 نمايـد. مي فايل عكس خود را مشخص » ...Browse « انتخاب گزينه

 پس از ارسال فايل عكس نمونه تصوير فايل مربوطه در كـادر ذيـل
 شود. در اين مرحله داوطلب الزم اسـت جهـت فرم نمايش داده مي

 و در صورت نياز به اصالح » تأييد و ادامه « ارسال عكس خود گزينه
 را انتخاب نمايد. » مرحله قبلي « و يا تغيير اطالعات فردي گزينه

 امكـان » مرحلـه قبلـي « لب تنها با انتخـاب گزينـه داوط تبصره :
 بازگشت به صفحه قبلي را خواهد داشت لـذا بـه داوطلبـان اكيـداً

 مرورگـر خـود اجتنـاب » Back « شود از انتخاب گزينـه توصيه مي
 ها را بسته و مراحـل صورت الزم است كليه پنجره نمايند در غير اين

 نام را مجدداً از ابتدا آغاز نمايند. ثبت
 در صورت عدم نمـايش » تأييد و ادامه « پس از انتخاب گزينه -

ــده و در ــايش داده ش ــوني نم ــات آزم ــرم اطالع ــا، ف ــام خط پيغ
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 صورت داوطلب الزم است با مشاهده نوع خطـا نسـبت بـه غيراين
 اصالح فايل عكس و ارسال مجدد آن اقدام نمايد.

 اي اسـت كـه داوطلـب در مقطـع مربوط به نام رشته ۲۴ بند -
 التحصيل شده است. ارشناسي ارشد فارغ ك

 مربوط به دانشگاه و يا مؤسسه آمـوزش عـالي صـادر ۲۵ بند -
 تواننـد كـد آن را از باشد كه داوطلبان مي كننده مدرك تحصيلي مي

 استخراج و در محل مربوطه درج نمايند. ) ۳ ( يا ) ۲ ( ل شماره او جد
 شـد كـه با مربوط به زبان خارجه انتخابي داوطلب مي ۲۶ بند -

 مربوط به زبان انگليسي، هاي گزينه بايد با توجه به نوع زبان، يكي از
 شود. انتخاب آلماني يا فرانسه

 ها فقط انگليسي چون زبان تخصصي تعداد زيادي از رشته تذكر :
 است، لذا داوطلبان در تكميل اين بند بايد به توضيحات منـدرج در

 شته انتخابي خود دقـت ) مربوط به مواد امتحاني ر ۱ جدول شماره (
 هـاي تخصصـي كافي مبذول دارند و توجه داشته باشند كـه زبـان

 ) ۱ جـدول شـماره ( در هـايي كـه فرانسه يا آلماني فقـط در رشـته
 خواهد ارائه صراحتاً قيد شده است، در آزمون به داوطلبان آن رشته

 هاي ديگر قيد نشده باشد، زبان تخصصـي آن شد و چنانچه نام زبان
 ا فقط انگليسي خواهد بود. ه رشته
 مربوط به كد رشته انتخابي در دوره دكتري تخصصـي ۲۷ بند -

 استخراج و در ايـن بنـد ) ۱ ( با آزمون بوده كه بايد از جدول شماره
 درج گردد.

 اسـت كـه انتخابي دانشگاهي هاي محل مربوط به كد ۲۸ بند -
 ان ) در آن دايـر اسـت كـه داوطلبـ ۲۷ رشته انتخابي داوطلب (بنـد

 ) اسـتخراج و در محـل ۱ كدها را از جدول شـماره ( بايست اين مي
 مربوطه درج نمايند.

 محل حوزه آزمون هر داوطلب، همان واحد دانشگاهي است كه تذكر :
 داوطلب آن را به عنوان واحد دانشگاهي اول انتخاب نموده است.
 ه عربـي را الزم به ذكر است كه حوزه امتحاني داوطلباني كه واحد امارات متحد

 باشد. اند در شهر تهران مي به عنوان واحد اول انتخاب نموده
 رس يـا دروس انتخـابي (بـراي د مربوط به نام و كد ۲۹ بند -
 براسـاس كـه باشد هايي كه داراي دروس انتخابي هستند) مي رشته

 انتخاب داوطلب سؤال مربوط به همان درس يا دروس انتخـابي در
 هايي كه دروس انتخابي دارند گردد. رشته ي م ارائه روز آزمون به وي

 انـد. ) مشـخص شـده * ) بـا عالمـت سـتاره ( ۱ در جدول شماره (
 داوطلبان دقت نمايند كد دروس، همان شماره رديف دروس مندرج

 باشد. ) مي ۱ در جدول شماره (
 داوطلبــان الزم اســت در درج دروس انتخــابي در فــرم تــذكر :

 نام امكان تغيير رند زيرا پس از ثبت نام نهايت دقت را به عمل آو ثبت
 دروس انتخابي وجود نداشته و داوطلب ملـزم بـه پاسـخگويي بـه

 باشد. سؤاالت دروس انتخاب شده در اين فرم مي
 التحصـيالن واجـد شـرايط مقطـع مربـوط بـه فـارغ ۳۰ بند -

 باشد كه مايلند هاي فيزيك يا رياضي مي كارشناسي در يكي از رشته
 ريـزي بـدون طـي دوره شـوراي عـالي برنامـه براساس مصـوبات

 كارشناسي ارشد، مستقيماً در امتحان ورودي دوره دكتري تخصصي
) Ph.D ( رشته مربوط به خود شركت نمايند. اين قبيل داوطلبان بايد 
 مربع مربوط، رشته خـود را مشـخص نمـوده و فقـط در انتخاب با

 آزمون همان رشته شركت نمايند.
 متقاضي شـركت وق الزم است داوطلبان پس از طي مراحل ف -

 با آزمون اقدام بـه تأييـد نهـايي ) Ph.D ( در دوره دكتري تخصصي
 اطالعات ورودي نمايند.

 تأييد نهايي اطالعات ورودي :

 بايسـتي تأييديـه نهـايي اطالعـات مـي فوق بعد از طي مراحل
 پـس از ورود كليـه اطالعـات و منظـور ورودي اخذ گـردد. بـدين

 را انتخـاب » تأييـد « ز صحت اطالعات وارد شـده گزينـه اطمينان ا
 در صورت عدم وجود خطـا در » تأييد « پس از انتخاب گزينه نماييد

 هاي داوطلب، فرمي شامل كليه اطالعـات فـردي، عكـس و انتخاب
 داوطلـب در اينجا الزم است شود. نمايش داده مي اطالعات آزموني

 و در صـورت لـزوم بـه با دقت كليه اطالعات خود را مرور نموده
 به صفحه مورد » مرحله قبلي « اصالح هر يك از آنها با انتخاب گزينه

 نظر مراجعه و اصالحات الزم را انجام دهد.
 در صورت عدم لزوم اصالح اطالعـات وارد شـده داوطلـب -

 را انتخاب نمايد. » اطالعات تأييد نهايي و ثبت « تواند گزينه مي
 پس از تأييد نهـايي اطالعـات، امكـان با توجه به اينكه تبصره :

 باشد لذا به داوطلبان اكيداً اصالح آن تحت هيچ شرايطي مقدور نمي
 شود اطالعات وارد شده را به دقـت كنتـرل نمـوده و در توصيه مي

 صورت اطمينان از صحت آنها نسبت به تأييد نهايي اقدام نمايند.
 پرونـده و پس از تأييد نهايي اطالعات، داوطلب يك شـماره -

 نمايد. به داوطلبان اكيـداً توصـيه كد رهگيري از سيستم دريافت مي
 نمـوده و آن را چـاپ شود شماره پرونده و كد رهگيري خود را مي

 حفظ نمايند. نتايج تا پايان اعالم
 نـامي خـود داوطلبان جهت مشاهده و چاپ اطالعـات ثبـت -

 را انتخـاب و توانند از منوي سمت راست صفحه، گزينه مربوطه مي
 نام خـود اطالعات فرم ثبت ، با وارد نمودن اقالم اطالعاتي مورد نياز

 را مشاهده و چاپ نمايند. داوطلبان الزم است يك نسخه چـاپي از
 انجام مصاحبه حفظ نمايند. اطالعات خود را تا روز

 هـا و انجـام هاي مهم در تكميل فـرم تذكرات و توصيه - نهم بخش
 نام مراحل ثبت

 نام و شـركت مربوط به ثبت فرم اينترنتي داوطلب بايد - ۶۲ ماده
 ليت ئو را صادقانه و با دقت تكميـل نمايـد. زيـرا مسـ اين دوره در

 صحت كليه مندرجات فرمهاي تكميل شده به عهده داوطلب خواهد
 بود.

 فـرم شود كه به هنگام تكميـل به داوطلبان توصيه مي - ۶۳ ماده
 اي و همچنـين كـد ، مشخصات شناسنامه نتي اينتر نام درخواست ثبت
 دانشـگاهي مـورد نظـر را بـه طـور كامـل و محل رشته انتخابي و

 طور خوانـا ه براساس مندرجات شناسنامه و جداول دفترچه راهنما ب
 تكميل نمايند. چنانچه مغايرتي در موارد فوق وجـود داشـته باشـد

 شـخص ليت آن بـه عهـده ئو گونه اعتراضي وارد نبـوده و مسـ هيچ
 داوطلب خواهد بود.

 تواند با توجـه بـه منـدرجات جـدول هر داوطلب مي - ۶۴ ماده
 فــرم اينترنتــي ) يــك رشــته تحصـيلي را انتخــاب و در ۱ شـماره (

 هايي كـه داراي نام كد آن را درج نمايد. ضمناً رشته درخواست ثبت
 ) * ـ گـرايش بـا عالمـت ( باشند در ستون رشته درس انتخابي مي

 اند. مشخص شده
 دانشـگاهي مـورد نظـر محل الزم است داوطلبان كد - ۶۵ ماده

 فـرم ) ايـن دفترچـه، در ۱ خود را برطبق مندرجات جدول شـماره(
نمايند. درج نام درخواست ثبت

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

wwww.phdtest.ir
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 داوطلب بايد در انتخاب رشته تحصيلي به منـدرجات - ۶۶ ماده
 ) در رشته مزبور توجه نمايـد و چنانچـه ضـوابط ۱ جدول شماره (
 ها در نظر گرفته شده است رعايت كند، در ضي رشته خاصي براي بع

 كليه عواقب ناشي از عـدم رعايـت مـوارد مـذكور صورت غيراين
 متوجه شخص داوطلب خواهد بود.

 ريزي آموزش عالي شوراي برنامه ۷۴۸ مطابق مصوبه جلسه - ۶۷ ماده
 هاي معادل كارشناسي ارشد ناپيوسـته (دارنـدگان آموختگان دوره دانش

 ادل) به شرط آن كه دوره معادل آنان با مجوز شوراي گسـترش مدارك مع
 توانند با آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شده باشد مي

 همان مدرك معادل در آزمون تحصيالت تكميلي براي ادامـه تحصـيل در
 شدن ادامه تحصـيل مقطع تحصيلي باالتر شركت نمايند و در صورت پذيرفته

 دهند.
 التحصيالن دانشگاههاي خارج از كشـور كـه مدارك فارغ - ۶۸

 باشـند بايـد مي ) Ph.D ( دكتري تخصصي دوره متقاضي شركت در
 توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارزشيابي شده و بـه تأييـد

 قيـد شـده، » معـادل « رسيده باشد و چنانچه در تأييديه مذكور كلمه
 اطع باالتر بـه صـراحت در الزم است اجازه شركت در آزمونهاي مق
 تأييديه درج و مهر و امضاء شده باشد.

 دقيق پستي و تلفن ارتباطي براي نشاني ج در در هنگام - ۶۹ ماده
 موقـع بـه ه تماسهاي ضروري دقت كافي معمول گردد كه پيامهـا بـ

 ها نشود. ها و دعوتنامه شخص داوطلب برسد و موجب برگشت نامه
 يا تلفـن بالفاصـله مراتـب را نشاني ر داوطلبان بايد در صورت تغيي

 ، آزمونهاي تشريحي كتباً به مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي، اداره
 صـورت ارسـال نماينـد. در غيـراين ۱۹۳۹۵ / ۴۱۵۸ صندوق پسـتي

 عواقب ناشي از عدم امكان ارتباط، با شخص داوطلب است.
 در صورت مواجه شدن با هرگونه مشكل و يـا داشـتن - ۷۰ ماده

 توانيد به ترتيب ذيل عمل نماييد : ؤال مي س
 واحـد « نام اينترنتي : مراجعه به بخش مشكل در روند ثبت الف :
 از منوي سمت راست صفحه اصلي. » فني پشتيباني
 نام : تماس بـا هرگونه سؤال در مورد شرايط و ضوابط ثبت ب :

 هاي ستاد پاسخگويي مركز آزمون مندرج در پشت جلد شماره تلفن
 نام. ترچه راهنماي ثبت دف

 نام ، دريافت كارت ورود به جلسه و برگزاري زمان ثبت - دهم بخش
 آزمون

 نـام ثبـت : ) Ph.D ( دكتري تخصصي نام آزمون زمان ثبت - ۷۱ ماده
 با اطالعيـه دانشـگاه از و پس از انتشار اين دفترچه راهنما اينترنتي

 گردد. هاي گروهي آغاز مي طريق رسانه
 نام محدود اسـت لـذا بـه با توجه به اينكه مهلت ثبت - ۷۲ ماده

 نـام شود در همان روزهاي اوليه نسبت به ثبـت داوطلبان توصيه مي
 خود اقدام نمايند.

 كارت دريافت كارت ورود به جلسه آزمون : دريافت تاريخ - ۷۳ ماده
 از طريـق قبل از برگزاري آزمـون روز ۴ تا ۳ آزمون ورود به جلسه
 پذيرد. انه اينترنتي مركز آزمون صورت مي مراجعه به سام

 هاي آزمون را داوطلب در صورتي اجازه ورود به حوزه : ۱ تذكر
 خواهد داشت كه كارت ورود به جلسه آزمون را در دسـت داشـته
 باشد. از ورود داوطلباني كه كارت ورود به جلسه خـود را همـراه

 نداشته باشند جلوگيري خواهد شد.
 ه به اين كه جهت دريافت كارت ورود به جلسه با توج : ۲ تذكر

 نام، شماره پرونـده و در اختيار داشتن اطالعات كارت اعتباري ثبت
 باشـد لـذا بـه نـام الزامـي مـي كد رهگيري دريافتي از سامانه ثبت

 شود در حفظ و نگهداري اطالعات كارت داوطلبان اكيداً توصيه مي
 نهايت دقت و مراقبت را اعتباري، شماره پرونده و كد رهگيري خود

 به عمل آورند.
 تاريخ برگـزاري آزمـون تاريخ و محل برگزاري آزمون : - ۷۴ ماده

 خواهد بود و محل ۱۳۹۱ ماه سال اسفند ۴ و ۳ روزهاي پنجشنبه و جمعه
 بر امتحانات زماني هاي مختلف همراه با برنامه برگزاري آزمون رشته

 دسترس داوطلبـان قـرار در روي كارت ورود به جلسه درج شده و
 هاي مزبور همزمان در تهران و واحدهاي آزمون رشته خواهد گرفت.

 گردد. مربوط در شهرستانها برگزار مي

 نام در دوره دكتـري تخصصـي ثبت و نحوه شرايط - يازدهم بخش
) Ph.D ( ۱۳۹۲ بدون آزمون سال 

 دانشگاه آزاد اسالمي با هدف جذب نخبگان علمـي و ترغيـب
 ان به تالش مستمر در عرصه توليد و انتقال دانش (پژوهش دانشجوي

 التحصـيالن و آموزش) بدون برگزاري آزمون اقدام به پذيرش فـارغ
 نمايد. ممتاز مقطع كارشناسي ارشد در دوره دكتري تخصصي مي

 شرايط پذيرش :
 داوطلبان دوره دكتري تخصصـي بـدون آزمـون دانشـگاه آزاد

 بر دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصـي بايستي عالوه اسالمي مي
 مندرج در بخش دوم واجد شرايط زير باشند :

 در دوره ۱۸ دارا بـــودن حــــداقل ميـــانگين نمــــرات - ۱
 هـاي علـوم انسـاني (بـه جـز ناپيوسته براي رشته كارشناسي ارشد

 هاي حسابداري و مـديريت خـدمات بهداشـتي و درمـاني) و رشته
 هـاي هـا (از جملـه رشـته رشـته جهـت سـاير ۱۷ حداقل ميانگين

 حسابداري و مديريت خدمات بهداشتي و درماني).
 التحصـيالن مقطـع جهت فارغ ۱۷ دارا بودن حداقل ميانگين - ۲

 . عمومي اي يا حرفه كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري
ــد دروس - ۳ ــت فاق ــون الزم اس ــدون آزم ــيان دوره ب  متقاض
 سازي شده باشند. معادل
 بدون آزمون الزم اسـت براسـاس مقـررات متقاضيان دوره - ۴

 نيمسـال ۶ آموزشي دوره كارشناسـي ارشـد ناپيوسـته حـداكثر در
 التحصيل شده باشند. فارغ

 ها. جهت كليه رشته ۱۸ / ۵۰ نامه دارا بودن حداقل نمره پايان - ۵
 ، سي سال تمام. ۱۳۹۲ شهريور ماه ۳۱ حداكثر سن تا پايان - ۶
 شـاغل در دانشـگاه آزاد حداكثر سن براي مربيـان رسـمي - ۷

سال تمام. ۳۵ ، ۱۳۹۲ شهريور ماه ۳۱ اسالمي تا پايان
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 ريـزي دانشـگاه شوراي برنامه ۸۵ / ۶ / ۲۸ مطابق مصوبه مورخ - ۸
 ، ۹۲ داوطلبان شركت در دوره دكتري تخصصي بدون آزمـون سـال

 بايـد حـداكثر ۶ عالوه بر دارا بودن شرايط سـني مـذكور در بنـد
 بـل مقطـع كارشناسـي ارشـد يـا دكتـري التحصيل سه دوره ق فارغ
 ۹۱ و ۹۰ ، ۸۹ التحصـيالن سـالهاي عني صرفاً فـارغ اي باشند ي حرفه

 تواننـد در دوره دكتـري مـي اي حرفـه كارشناسي ارشد يا دكتـري
 مربيان رسمي شـاغل ، شركت نمايند ۹۲ تخصصي بدون آزمون سال

 از اين شرط مستثني هستند. در دانشگاه آزاد اسالمي
 التحصـيلي در مقطـع فـارغ س و همنـام بـودن رشـته متجان - ۹

 كارشناسي ارشد با رشته انتخابي در مقطع دكتري تخصصي.
 مقاالت و اي از نسخه داوطلبان دوره بدون آزمون الزم است - ۱۰

 يـا مجـالت علمـي ISI چـاپ شـده در مجـالت توليدات علمي
 ISC پژوهشي فارسي زبان و غير فارسي زبان داخلي يا خارجي يـا

 حداكثر تا پايان دي ماه از طريق پست خود را با درج شماره پرونده
 سفارشي به آدرس تهران، خيابان پاسـداران، نـبش بهسـتان ششـم،

 هـاي ، اداره آزمـون ، مركـز آزمـون دانشـگاه آزاد اسـالمي ۱ پالك
 به مقاالتي كه پس از انقضاي مدت مـذكور ارسال نمايند. تشريحي

 بديهي است ، ترتيب اثر داده نخواهد شد. به مركز آزمون واصل گردد
 عدم كسب حدنصاب امتياز الزم جهت مقاالت و توليدات علمي منجر به حذف

 داوطلب از دوره بدون آزمون خواهد شد.
 جهت پذيرش در دوره بـدون آزمـون بـراي مربيـان : ۱ تذكر مهم

 اي وجـود رسمي شاغل در دانشگاه آزاد اسالمي، سـهميه جداگانـه
 كليه داوطلبان در پذيرش از شرايط يكسان برخوردارند. ندارد و

 نـام در شـرايط ثبـت از آنجايي كه صرف دارا بودن : ۲ تذكر مهم
 باشد و پـذيرش در ايـن دوره دوره بدون آزمون به منزله قبولي نمي

 باشـد لـذا بـه منظـور براساس ظرفيت موجود و اولويت افراد مـي
 كتري تخصصي در صورت عدم استفاده از امكان قبولي در آزمون د

 گـردد كـه در پذيرش از طريق بدون آزمون به داوطلبان توصيه مـي
 دوره دكتري تخصصي با آزمون نيز شركت نمايند.

 بايستي در زمان گردد متقاضيان دوره دكتري تخصصي بدون آزمون مي تأكيد مي
 التحصـيل رغ فـا اي حرفـه ) از مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتري ۹۱ ماه آذر نام ( ثبت

 شده باشند.

 ) بدون آزمون: .D ph دكتري تخصصي ( دوره نام در نحوه ثبت

 نـام در دوره دكتـري همانگونه كه قبالً تـذكر داده شـده ثبـت
 صـرفاً ۱۳۹۲ تخصصي بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمي براي سال

 تواننـد بـا شود. داوطلبان اين دوره مـي به صورت اينترنتي انجام مي
 خريـداري نـام ريال يك كارت اعتباري ثبت ۱۴۰۰۰۰ مبلغ پرداخت

 مركز آزمـون و انجـام اينترنتي نام ثبت سامانه نمايند. نحوه ورود به
 نـام در نام اين دوره كامالً مشابه عمليات نظير براي ثبت مراحل ثبت

 باشد كه قـبالً در بخـش هشـتم دوره دكتري تخصصي با آزمون مي
 نـام اينترنتـي بـراي نحوه تكميل فرم ثبت به شرح داده شد. در زير

 شود. دوره بدون آزمون نيز به طور خالصه اشاره مي

 خـانوادگي، نـام مربوط به اطالعات نام، نـام ۸ الي ۱ بندهاي -
پدر، سال تولد، شماره شناسنامه، شماره ملي، جنس و دين داوطلبان

 باشد. مي
 مـذكور را بايسـت بنـدهاي : داوطلبان مي ۱۲ الي ۹ بندهاي -

 نـامي فرم ثبت ۱۲ الي ۹ مطابق با توضيحات مندرج در ذيل بندهاي
 دوره دكتري تخصصي با آزمون تكميل نمايند.

 توانند درخصوص اين بندها : داوطلبان مي ۱۵ الي ۱۳ بندهاي -
 نامي فرم ثبت ۱۵ الي ۱۳ مطابق با توضيحات مندرج در ذيل بندهاي

 نمايند. دوره دكتري تخصصي با آزمون اقدام
 بايستي بـه ترتيـب مطـابق بـا : مي ۱۹ و ۱۸ ، ۱۷ ، ۱۶ بندهاي -

 نـامي فرم ثبـت ۲۳ و ۲۲ ، ۲۱ ، ۱۶ توضيحات مندرج در ذيل بندهاي
 دوره دكتري تخصصي با آزمون تكميل شوند.

 بايست مطابق با توضيحات مندرج در نيز مي ۲۱ و ۲۰ بندهاي -
 ري تخصصي با آزمون نامي دوره دكت فرم ثبت ۲۵ و ۲۴ ذيل بندهاي

 تكميل شوند.
 التحصيلي، معدل كل مربوط به تاريخ فارغ ۲۴ الي ۲۲ بندهاي -

 باشد. نامه داوطلبان مي و نمره پايان
 مربوط به كـد رشـته انتخـابي اسـت كـه داوطلبـان ۲۵ بند -

 ) استخراج و در محـل مربوطـه درج ۱ بايست از جدول شماره ( مي
 نمايند.

 اي ن شركت در دوره دكتري تخصصي بدون آزمون بايد رشـته متقاضيا تذكر مهم :
 التحصيلي دوره كارشناسي ارشد خود را انتخاب نماينـد متجانس و همنام با رشته فارغ

 باشند. التحصيل شده ) از مقطع كارشناسي ارشد فارغ ۹۱ ماه آذر نام ( و در زمان ثبت
 كـه مربوط به كد واحدهاي دانشگاهي انتخابي اسـت ۲۶ بند -

 ) اسـتخراج و در محـل ۱ بايسـت از جـدول شـماره ( داوطلبان مي
 مربوطه درج نمايند.

 متقاضي شـركت پس از طي مراحل فوق الزم است داوطلبان -
 آزمون اقدام به تأييد نهايي بدون ) Ph.D ( در دوره دكتري تخصصي

 اطالعات ورودي نمايند.
 بايسـتي اصـل ن مـي داوطلبان دوره دكتري تخصصي بدون آزمو : ۱ تذكر مهم

 التحصيلي و تصوير آن به انضمام تأييديه مدرك از دانشگاه صـادر كننـده مدرك فارغ
 نامـه و تأييديه نمره پايان اي تحصيلي مدرك مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه

 در زمان دعوت به مصـاحبه همـراه داشـته باشـند. را ) ۳ (مطابق فرم پيوست شماره
 همراه داشتن اصل شناسنامه يـا ، تاريخ دقيق تولد اين داوطلبان همچنين جهت بررسي

 كارت ملي نيز در زمان دعوت به مصاحبه الزامي است.
 التحصيلي متقاضيان بدون آزمـون : با توجه به اين كه اطالعات فارغ ۲ تذكر مهم

 ز التحصـيلي ا نامه و تاريخ فـارغ التحصيلي، معدل، نمره پايان شامل : سن، رشته فارغ
 شرايط اصلي در اين دوره است لذا ارائه اطالعات نادرست توسط شـخص داوطلـب،

 تخلف محسوب گرديده و مطابق قانون با فرد متخلف برخورد خواهد شد.
 : داوطلبان پذيرش بدون آزمون در دوره دكتري تخصصي كـه مشـمول ۳ تذكر

 موالن وظيفـه باشند بايستي شرايط اشاره شده در مورد مشـ خدمت وظيفه عمومي مي
 عمومي مندرج در اين دفترچه راهنما را عيناً دارا باشند.

 الزم به توضيح است كه هزينه دعوت به مصاحبه براي آن عـده
 بدون آزمون كه پـس از ) Ph.D ( از داوطلبان دوره دكتري تخصصي

 ريـال ۳۷۰۰۰۰ مبلـغ شـوند بررسي مدارك به مصاحبه دعوت مـي
باشد. مي

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری
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 ۹۲ ) سال Ph.D با آزمون دوره دكتري تخصصي ( نام فرم ثبت
 نويس اطالعات فردي پيش

ê ۱ - : نام ê ۲ - خانوادگي : نام 

ê ۳ - : نام پدر ê ۴ - : سال تولد 

ê ۵ - : شماره شناسنامه ê ۶ - : شماره ملي 

ê ۷ - : 5 مرد 5 زن جنس ê ۸ - 5 شتي / زرت 5 / كليمي 5 / مسيحي 5 دين : اسالم 

ê ۹ - : شماره تلفن ثابت ê ۱۰ - : پيش شماره شهرستان 

ê ۱۱ - : شماره تلفن همراه ê ۱۲ - : ست الكترونيكپ 

ê ۱۳ - : آدرس محل سكونت 

ê ۱۴ - : استان محل سكونت ê ۱۵ - : ستي ده رقميكد پ 

ê ۱۶ - : 5 داوطلب چپ دست هستم : - ۱۷ وضعيت خدمت  وظيفــه 
 5 د ـــ ر و فرزن ــ /  آزاده يا همس 5 ر رزمنده ـــ جهادگ / 5 بسيجي فعــال / 5 ـــده رزمن ه : ــ نوع سهمي - ۱۸

 5 / شاهد 5 % ۴۹ % تا ۲۵ همسر يا فرزند جانباز / 5 % به باال ۵۰ همسر يا فرزند جانباز / 5 % به باال ۲۵ جانباز
 كد رهگيري : - ۱۹

 5 ه ناشنوا ـ / نيم 5 اي مطلق ــ / نابين 5 ها / معلول جسمي و حركتي بجز دست 5 لق واي مط ـ ناشن وضعيت جسمي : - ۲۰
 5 نابينا / نيمه 5 هاي فوقاني معلول جسمي و حركتي اندام

 5 با داشتن سه سال سابقه عضويت تمام وقت در هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، متقاضي امتياز هيأت علمي هستم. - ۲۱
 هستم. 5 / ساير كشورها 5 / هند 5 / لبنان 5 /عراق 5 / تركيه 5 / پاكستان 5 از اتباع خارجي : افغانستان - ۲۲

 رقمي اتباع خارجي : ۱۲ محل درج كد پيگيري

ê ۲۳ - : فايل تصوير عكس 

 ۹۲ ) سال Ph.D نام با آزمون دوره دكتري تخصصي ( فرم ثبت
 موني نويس اطالعات آز پيش

ê ۲۴ - التحصيلي در دوره كارشناسي ارشـد : نام رشته فارغ 

ê ۲۵ - : كد دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي صادر كننده مدرك 

ê ۲۶ - : 5 / فرانسه 5 / آلماني 5 انگليسي زبان خارجه 

ê ۲۷ - ي : ـ كد رشته و گرايش انتخاب 

ê ۲۸ - (شهر حوزه امتحاني) واحد : كد - ۱ دانشگاهي انتخابي : هاي كد واحد 

 كد واحد : - ۲

 كد واحد : - ۳

 كد واحد : - ۴

 كد واحد : - ۵

 دروس انتخابي : - ۲۹

 كد درس » ۱ رديف

 كد درس » ۲ رديف

 كد درس » ۳ رديف

 5 فيزيك 5 كارشناسي رشته :      رياضي با توجه به بخش هفتم دفترچه راهنما با داشتن مدرك - ۳۰
نمايم. در اين آزمون شركت مي

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری
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 ۹۲ ) سال Ph.D آزمون دوره دكتري تخصصي ( بدون نام فرم ثبت
 نويس اطالعات فردي پيش

ê ۱ - : نام ê ۲ - خانوادگي : نام 

ê ۳ - : نام پدر ê ۴ - : سال تولد 

ê ۵ - : شماره شناسنامه ê ۶ - : شماره ملي 

ê ۷ - 5 مرد 5 زن : جنس ê ۸ - 5 رتشتي / ز 5 / كليمي 5 / مسيحي 5 دين : اسالم 

ê ۹ - : شماره تلفن ثابت ê ۱۰ - : پيش شماره شهرستان 

ê ۱۱ - : شماره تلفن همراه ê ۱۲ - : ست الكترونيكپ 

ê ۱۳ - : آدرس محل سكونت 

ê ۱۴ - : استان محل سكونت ê ۱۵ - : ستي ده رقميكد پ 

ê ۱۶ - ه : ــ وظيف خدمت وضعيت 

 5 ضويت تمام وقت در هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، متقاضي امتياز هيأت علمي هستم. با داشتن سه سال سابقه ع - ۱۷
 هستم. 5 / ساير كشورها 5 / هند 5 / لبنان 5 /عراق 5 / تركيه 5 / پاكستان 5 از اتباع خارجي : افغانستان - ۱۸

 رقمي اتباع خارجي : ۱۲ محل درج كد پيگيري

ê ۱۹ - : فايل تصوير عكس 

 ۹۲ ) سال Ph.D آزمون دوره دكتري تخصصي ( بدون نام فرم ثبت
 نويس اطالعات آزموني پيش

ê ۲۰ - التحصيلي در دوره كارشناسي ارشد : نام رشته فارغ 

ê ۲۱ - : كد دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي صادر كننده مدرك 

 سال ماه روز

ê ۲۲ - التحصيلي : تاريخ فارغ / / 

 صحيح اعشار

ê ۲۳ - كل معدل : / 

 صحيح اعشار

ê ۲۴ - نامه : نمره پايان / 

ê ۲۵ - ي : ـ كد رشته انتخاب 

ê ۲۶ - كد واحد : - ۱ دانشگاهي انتخابي : هاي كد واحد 

 كد واحد : - ۲

 كد واحد : - ۳

 واحد : كد - ۴

كد واحد : - ۵

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته

گروه  دامپزشكي                      
1-بهداشت وبازرسي گوشت 

2-بهداشت وصنايع شير 
3-ميكروب شناسي موادغذايي 

4-شيمي موادغذايي 
5-صنايع گوشت 

6-صنايع غذايي دريايي 
7-بيماريهاي مشترك 

8-زبان تخصصي انگليسي 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   بهداشت مواد غذايي
 3
 3
 2

 1/5
 1/5
 2/5
 3

10503

1-كرم هاي گردوبيماريها 
2-كرم هاي پهن (ترماتودهاوسستدها)وبيماريها 

3-تك ياخته شناسي وبيماريها 
4-بندپايان وبيماريها 

5-آسيب شناسي 
6-كلينيكال پاتولوژي 

7-زبان تخصصي انگليسي 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   انگل شناسي دامپزشكي
 3
 3
 3
 2
 2
 4

10507

داشتن دانشنامه دكتري حرفه اي دامپزشكي و كارشناسي ارشد در رشته انگل شناسي دامپزشكي از شرايط ورود به دوره دكتري تخصصي رشته انگل
شناسي دامپزشكي مي باشد.

1-قارچ شناسي وبيماريها 
2-باكتري شناسي 

3-تك ياخته شناسي 
4-ايمني شناسي 

5-بيماريهاي مشترك 
6-زبان تخصصي انگليسي 

4 واحد علوم و تحقيقات (123)   قارچ شناسي دامپزشكي
 1
 1
 2
 1
 2

10508

داشتن دانشنامه دكتري حرفه اي دامپزشكي ، دكتري عمومي پزشكي و داروسازي و كارشناسي ارشد در رشته هاي ميكروبيولوژي ، ايمونولوژي ،
قارچ شناسي پزشكي از شرايط ورود به دوره دكتري تخصصي رشته قارچ شناسي دامپزشكي مي باشد.
1-فيزيولوژي يك 
2-فيزيولوژي دو 
3-فارماكولوژي 

4-آناتومي 
5-بافت شناسي 

6-بيوشيمي 
7-جنين شناسي 

8-زبان تخصصي انگليسي 

7 واحد علوم و تحقيقات (123)   فيزيولوژي دامپزشكي
 7
 1
 1
 1
 1

 0/5
 2

10515

داشتن دانشنامه دكتري حرفه اي دامپزشكي ، دكتري عمومي ساير رشته هاي گروه پزشكي و كارشناسي ارشد در رشته فيزيولوژي از شرايط ورود به
دوره دكتري تخصصي رشته فيزيولوژي دامپزشكي مي باشد.

1-ويروس شناسي عمومي 
2-بيماريهاي ويروسي 

3-باكتري شناسي 
4-بيماريهاي باكتريائي 

5-ايمني شناسي 
6-قارچ شناسي وبيماريهاي قارچي 

7-زبان تخصصي انگليسي 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   دستياري ميكروبيولوژي دامپزشكي
 3
 3
 3
 3
 2
 3

10525

15

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

wwww.phdtest.ir



جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-راديولوژي دامپزشكي 

2-فيزيك پزشكي 
3-تشريح دامپزشكي 

4-جراحي دامپزشكي 
5-بيماري هاي اندامهاي حركتي 

6-زبان تخصصي انگليسي 

7 واحد علوم و تحقيقات (123)   دستياري راديولوژي دامپزشكي
 7
 4
 1
 4
 4

10526

1-اصول جراحي 
2-هوشبري 

3-جراحي هاي عمومي اسب 
4-جراحي هاي عمومي گاو 

5-جراحي عمومي دامهاي كوچك 
6-بيماريهاي اندامهاي حركتي 

7-راديولوژي دامپزشكي 
8-زبان تخصصي انگليسي 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   دستياري جراحي دامپزشكي
 3
 4
 3
 4
 3
 2
 3

10527

1-مامايي دامپزشكي 
2-فيزيولوژي توليدمثل 

3-اندوكرينولوژي 
4-تلقيح مصنوعي 

5-اورام پستان 
6-بيماريهاي توليدمثل دام بزرگ 

7-بيماريهاي توليدمثل دام كوچك 
8-زبان تخصصي انگليسي 

  دستياري مامايي  وبيماريهاي توليد مثل 
دام

1 واحد علوم و تحقيقات (123) 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

10528

1-اصول معاينه دام 
2-بيماري هاي متابوليك 

3-مسموميت دام 
4-بيماريهاي دروني دامهاي بزرگ 

5-پاتولوژي(آسيب شناسي) 
6-كلينيكال پاتولوژي 

7-بيماري هاي عفوني(باكتريايي،ويروسي،انگلي وقارچي) 
8-زبان تخصصي انگليسي 

  دستياري بيماريهاي داخلي دامهاي 
بزرگ

3 واحد علوم و تحقيقات (123) 
 3/5
 3/5
 3/5
 1
 1
 3
 3

10529

1-اصول معاينه دامهاي كوچك 
2-بيماريهاي دروني دامهاي كوچك 
3-بيماريهاي پوست وغدددرون ريز 

4-بيماريهاي چشم وگوش 
5-بيماريهاي عفوني و انگلي دامهاي كوچك 

6-كلينيكال پاتولوژي و فارماكولوژي دامهاي كوچك 
7-راديولوژي دامپزشكي 
8-زبان تخصصي انگليسي 

  دستياري بيماريهاي داخلي دامهاي 
كوچك

1 واحد علوم و تحقيقات (123) 
 6
 2
 2
 2
 2
 3
 2

10530

1-بيماريهاي طيور 
2-تغذيه طيور 

3-انگل شناسي طيور 
4-آسيب شناسي طيور 

5-زبان تخصصي انگليسي 

12/5 واحد علوم و تحقيقات (123)   دستياري بهداشت و بيماريهاي طيور
 1/5
 1/5
 1/5
 3

10531

تذكر  : با توجه به مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و نظر گروه تخصصي جهت شركت در كليه رشته هاي گروه دامپزشكي به غير از انگل شناسي ،
قارچ شناسي ، فيزيولوژي و فارماكولوژي مدرك دكتري حرفه اي دامپزشكي الزامي است.
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته

گروه  علوم انساني                   
1-متون نظم 

2-متون نثرودستورزبان 
3-صناعات ادبي ( كليات مسائل ادبي ) 

4-تاريخ ادبيات وسبك شناسي 
5-عربي (اعراب گذاري وترجمه وتجزيه وتركيب) 

6-زبان تخصصي انگليسي 

واحد اراك (121)   زبان  وادبيات  فارسي
واحد بوشهر (146) 
واحد تبريز (102) 

واحد تهران جنوب (141) 
واحد تهران مركزي (101) 

واحد دهاقان (183) 
واحد رودهن (113) 
واحد سبزوار (127) 

واحد شهركرد (133) 
واحد علوم و تحقيقات (123) 

پرديس علوم و تحقيقات خراسان
رضوي (617) 

پرديس علوم و تحقيقات ساوه (623) 
پرديس علوم و تحقيقات سيستان و

بلوچستان (630) 
واحد كاشان (116) 
واحد كرج (115) 
واحد مشهد (111) 

واحد نجف آباد (150) 

 3
 3
 1
 2
 2
 1

20101

1-مباحث صرف ونحو 
2-اعراب گذاري وترجمه متون قديم وجديد 

3-آشنائي باروش تحقيق ومراجع ومنابع تحقيق درزمينه زبان
وادبيات عرب 

4-القاي محاصره ومقاله نويسي به زبان فصيح ادبي عربي روز 
5-معاني وبيان وبديع 

6-زبان تخصصي انگليسي 

واحد آبادان (151)   زبان و ادبيات عرب
واحد تهران مركزي (101) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 
واحد قم (154) 

واحد كاشمر (212) 

 1
 1
 1
 1
 1
 1

20205

1-نقدادبي 
2-تاريخ ادبيات 

3-رمان 
4-نمايشنامه 

5-شعرانگليسي 
6-زبان انگليسي(خواندن و درك مفاهيم و دستور زبان ) 

3 واحد تهران مركزي (101)   زبان  وادبيات  انگليسي
 2
 2
 2
 2
 2

20311

1-زبان عمومي ( حداقل برابر 550 نمره تافل ) 
2-مسائل آموزش زبان 

3-ارزشيابي 
4-زبان شناسي 

واحد اصفهان(خوراسگان) (175)   آموزش  زبان  انگليسي
واحد اهر (220) 

واحد تبريز (102) 
واحد شيراز (163) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 
واحد قشم (217) 

 4
 2
 3
 1

20312

1-ادبيات فرانسه در قرن بيستم 
2-نقدتفسيري 

3-شعردرقرون( 19و20) 
4-دستور زبان فرانسه 

5-كالسي سيسم و رومانتيسم 
6-ترجمه  از زبان فارسي به فرانسه 

واحد تهران مركزي (101)   ادبيات فرانسه
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 1
 1
 1
 1
 1

20327
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-نحو 

2-مكاتب زبان شناسي 
3-آواشناسي وواج شناسي 

4-ساخت واژه 
5-معني شناسي وكاربردشناسي (پيام كاوي) 

6-زبان تخصصي انگليسي 
7-زبان شناسي ميان رشته اي -شامل يكي ازدروس جامعه

شناسي زبان ، روانشناسي زبان و زبان شناسي كاربردي مي باشد. 

1/5 واحد علوم و تحقيقات (123)   زبانشناسي  همگاني
 1/5
 1/5
 1/5
 1/5
 1
 1

20390

1-اديان 
2-عرفان 

3-كالم وفرق 
4-زبان عربي 

5-زبان تخصصي انگليسي 

4 واحد علوم و تحقيقات (123)   الهيات و معارف اسالمي - اديان  و عرفان
 3
 2
 3
 4

20401

1-تاريخ سياسي اسالم 
2-تاريخ اجتماعي اسالم 

3-تاريخ علوم وهنرهاي اسالمي 
4-ماخذشناسي و تاريخ نگاري 

5-زبان عربي 
6-زبان تخصصي انگليسي 

  الهيات و معارف اسالمي - تاريخ و تمدن
 ملل اسالمي

واحد علوم و تحقيقات (123) 
واحد مشهد (111) 

 2
 3
 3
 3
 2
 1

20402

1-تفسير وعلوم قرآن 
2-علوم حديث 

3-زبان عربي 
4-زبان تخصصي انگليسي 

  الهيات و معارف اسالمي - علوم  قرآن  و
 حديث

واحد تهران مركزي (101) 
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 4
 3
 4
 2

20405

1-اصول 
2-فقه 

3-زبان عربي 
4-زبان تخصصي انگليسي 

  الهيات و معارف اسالمي - فقه  ومباني  
حقوق  اسالمي

واحد علوم و تحقيقات (123) 
واحد علوم و تحقيقات اصفهان (568) 

واحد قم (154) 
واحد مشهد (111) 

واحد نجف آباد (150) 

 4
 4
 4
 2

20407

1-حكمت متعاليه 
2-حكمت مشاءواشراق 

3-منطق 
4-كالم 

5-زبان عربي 
6-زبان تخصصي انگليسي 

  الهيات و معارف اسالمي - فلسفه و كالم 
اسالمي

واحد علوم و تحقيقات (123) 
واحد علوم و تحقيقات اصفهان (568) 

 4
 4
 3
 3
 4
 3

20409

1-فلسفه غرب 
2-فلسفه اسالمي 
3-كالم جديد 

4-كالم اسالمي 
5-آشنايي بااديان 

6-زبان عربي 
7-زبان تخصصي انگليسي 

واحد علوم و تحقيقات (123)   كالم
واحد علوم و تحقيقات اصفهان (568) 

 2
 1
 2
 2
 1
 1
 1

20424

1-ادبيات فارسي 
2-كالم اسالمي 
3-فلسفه اسالمي 
4-عرفان اسالمي 

5-زبان عربي 
6-زبان تخصصي انگليسي 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   عرفان اسالمي و انديشه امام خميني (س)
 3
 3
 4
 3
 2

20425
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-فقه 

2-اصول 
3-زبان عربي 

4-زبان تخصصي انگليسي 

4 واحد علوم و تحقيقات (123)   فقه شافعي
 3
 4
 2

20443

1-مباحث اختصاصي علوم ارتباطات شامل ( الف - اصول
ومفاهيم ارتباطات جمعي ، ب - ارتباطات و رشد اجتماعي ، ج

- ارتباط و توسعه ، د - ارتباطات سازماني ، ه- مديريت
سازمانهاي ارتباطي ) 

2-مباحث عمومي علوم ارتباطات شامل ( الف- اصول مفاهيم
ارتباطات ، ب- نظريه هاي ارتباطات ، ج - سير تكويني در

دانش ارتباطات ) 
3-نگارش مقاله تخصصي ازمسائل(اجتماعي-اقتصادي

وسياسي)روز 
4-آماروروش تحقيق 

5-زبان تخصصي انگليسي 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   علوم ارتباطات
 3
 2
 2
 3

20516

1-بينش جامعه شناسي 
2-روش شناسي و آمار در علوم اجتماعي 

3-حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي1 
4-حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي2 

5-جامعه شناسي ايران 
6-زبان تخصصي انگليسي 

  جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي 
اقتصادي و توسعه

واحد تهران مركزي (101) 
واحد دهاقان (183) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 1
 1
 1
 1
 1

20534

1-بينش جامعه شناسي 
2-روش شناسي و آمار در علوم اجتماعي 

3-حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي1 
4-حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي2 

5-جامعه شناسي ايران 
6-زبان تخصصي انگليسي 

  جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي 
فرهنگي

واحد تهران مركزي (101) 
واحد دهاقان (183) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 1
 1
 1
 1
 1

20535

1-بينش جامعه شناسي 
2-روش شناسي و آمار در علوم اجتماعي 

3-حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي1 
4-حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي2 

5-جامعه شناسي ايران 
6-زبان تخصصي انگليسي 

  جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي 
گروه هاي اجتماعي

واحد تهران مركزي (101) 
واحد دهاقان (183) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 1
 1
 1
 1
 1

20536

1-بينش جامعه شناسي 
2-روش شناسي و آمار در علوم اجتماعي 

3-حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي1 
4-حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي2 

5-جامعه شناسي ايران 
6-زبان تخصصي انگليسي 

  جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي 
سياسي

واحد تهران مركزي (101) 
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 1
 1
 1
 1
 1

20537

1-بينش جامعه شناسي 
2-روش شناسي و آمار در علوم اجتماعي 

3-حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي1 
4-حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي2 

5-جامعه شناسي ايران 
6-زبان تخصصي انگليسي 

  جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي 
مسائل اجتماعي ايران

واحد تهران مركزي (101) 
واحد دهاقان (183) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 1
 1
 1
 1
 1

20538
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-روانشناسي تربيتي 

2-تعليم وتربيت اسالمي 
3-آماروروشهاي تحقيق 

4-اصول وفلسفه تعليم وتربيت 
5-برنامه ريزي درسي 

6-زبان تخصصي عربي 
7-زبان تخصصي انگليسي 

واحد اراك (121)   برنامه ريزي  درسي
واحد اصفهان(خوراسگان) (175) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

20603

1-روانشناسي تربيتي 
2-تعليم وتربيت اسالمي 
3-آماروروشهاي تحقيق 

4-اصول وفلسفه تعليم وتربيت 
5-برنامه ريزي درسي 

6-زبان تخصصي عربي 
7-زبان تخصصي انگليسي 

واحد اراك (121)   فلسفه تعليم و تربيت
واحد اصفهان(خوراسگان) (175) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

20628

1-يادگيري 
2-روانشناسي رشد 

3-اندازه گيري وارزشيابي 
4-آمار و روش تحقيق درعلوم تربيتي 

5-زبان تخصصي انگليسي 
6-روانشناسي تربيتي 

واحد رودهن (113)   روانشناسي  تربيتي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد علوم و تحقيقات اصفهان (568) 

 1
 1
 1
 1
 1
 1

20702

1-روانشناسي رشد 
2-روانشناسي شخصيت ومرضي 

3-كودكان استثنائي 
4-روانشناسي فيزيولوژيك وانگيزش وهيجان 

5-زبان تخصصي انگليسي 
6-آماروروش تحقيق 

7-علم النفس 

واحد تهران مركزي (101)   روانشناسي عمومي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد علوم و تحقيقات اصفهان (568) 
واحد علوم و تحقيقات خوزستان

 (232)

 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

20705

1-روانشناسي باليني ونظريه هاي روان درماني 
2-رشدواختالالت رشدي 

3-روانشناسي سالمت(نظريه وكاربرد)وبهداشت رواني 
4-نوروپسيكولوژي 

5-زبان تخصصي انگليسي 
6-آماروروش تحقيق 

واحد كرج (115)   روانشناسي سالمت
مركزبين المللي كيش (619) 

 1
 1
 2
 1
 1
 1

20709

1-روانشناسي باليني 
2-روانشناسي رشد 

3-روانشناسي وآموزش وپرورش كودكان استثنائي 
4-روشهاي ارزيابي واندازه گيري 

5-زبان تخصصي انگليسي 
6-آماروروش تحقيق 

7-اصول ژنتيك 

1 واحد علوم و تحقيقات (123)   روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي
 1
 2
 1
 2
 1
 1

20712
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-متون فقهي 

2-حقوق مدني 
3-حقوق تجارت 

4-آئين دادرسي مدني 
5-زبان تخصصي -انگليسي يافرانسه 

واحد اراك (121)   حقوق خصوصي
واحد امارات متحده عربي (222) 

واحد تبريز (102) 
واحد شيراز (163) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 
واحد علوم و تحقيقات آذربايجان

شرقي (236) 
پرديس علوم و تحقيقات زنجان (626) 

واحد نجف آباد (150) 

 1
 1
 1
 1
 1

20807

1-حقوق اساسي 
2-حقوق اداري 

3-حقوق مدني -تعهدات مدني 
4-متون حقوقي  انگليسي يافرانسه 

واحد امارات متحده عربي (222)   حقوق عمومي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد علوم و تحقيقات اصفهان (568) 
واحد نجف آباد (150) 

 2
 1
 1
 2

20808

1-نظريه هاي روابط بين الملل 
2-حقوق سازمانهاي بين المللي 

3-تاريخ ديپلماسي وروابط خارجي ايران 
4-اقتصادسياسي بين الملل 
5-زبان تخصصي انگليسي 

واحد علوم و تحقيقات (123)   روابط بين  الملل
واحد علوم و تحقيقات اصفهان (568) 

 1
 1
 1
 1
 2

20810

1-حقوق بين الملل عمومي 
2-حقوق بين الملل خصوصي 

3-سازمانهاي بين المللي 
4-زبان تخصصي -انگليسي يافرانسه 

واحد امارات متحده عربي (222)   حقوق بين الملل عمومي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد علوم و تحقيقات اصفهان (568) 
مركز آموزش بين المللي قشم (597) 

واحد نجف آباد (150) 

 2
 1
 2
 2

20815

1-جرم شناسي 
2-حقوق جزاي عمومي 

3-حقوق جزاي اختصاصي 
4-متون فقه 

5-آئين دادرسي كيفري 
6-متون حقوقي -انگليسي يافرانسه 

واحد امارات متحده عربي (222)   حقوق كيفري و جرم شناسي
واحد تهران مركزي (101) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 
واحد علوم و تحقيقات اصفهان (568) 

واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه (594) 
واحد قشم (217) 
واحد قم (154) 

 1
 2
 1
 1
 2
 2

20818

1-تئوريهاي روابط بين الملل وسياست خارجي 
2-جامعه شناسي سياسي 
3-انديشه هاي سياسي 

4-مسائل ايران(تحوالت سياسي واجتماعي وروابط خارجي
ايران) 

5-مسائل سياسي اقتصادي جهان سوم 
6-زبان تخصصي انگليسي 

واحد تهران مركزي (101)   علوم سياسي - جامعه شناسي سياسي
واحد شهرضا (197) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 1
 1
 1
 1
 2

20830

1-تئوريهاي روابط بين الملل وسياست خارجي 
2-جامعه شناسي سياسي 
3-انديشه هاي سياسي 

4-مسائل ايران(تحوالت سياسي واجتماعي وروابط خارجي
ايران) 

5-مسائل سياسي اقتصادي جهان سوم 
6-زبان تخصصي انگليسي 

واحد تهران مركزي (101)   علوم سياسي - انديشه هاي سياسي
واحد شهرضا (197) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 1
 1
 1
 1
 2

20831

21
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-تئوريهاي روابط بين الملل وسياست خارجي 

2-جامعه شناسي سياسي 
3-انديشه هاي سياسي 

4-مسائل ايران(تحوالت سياسي واجتماعي وروابط خارجي
ايران) 

5-مسائل سياسي اقتصادي جهان سوم 
6-زبان تخصصي انگليسي 

واحد تهران مركزي (101)   علوم سياسي - مسائل ايران
واحد شهرضا (197) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 1
 1
 1
 1
 2

20832

1-تئوريهاي روابط بين الملل وسياست خارجي 
2-جامعه شناسي سياسي 
3-انديشه هاي سياسي 

4-مسائل ايران(تحوالت سياسي واجتماعي وروابط خارجي
ايران) 

5-مسائل سياسي اقتصادي جهان سوم 
6-زبان تخصصي انگليسي 

واحد تهران مركزي (101)   علوم سياسي - سياستگذاري عمومي
واحد شهرضا (197) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 1
 1
 1
 1
 2

20833

1-اقتصادايران 
2-اقتصادكالن 

3-رياضي 
4-اقتصادخرد 

5-آمارواقتصادسنجي 
6-زبان تخصصي انگليسي 

واحد اراك (121)   علوم  اقتصادي
واحد اصفهان(خوراسگان) (175) 

واحد شيراز (163) 
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد علوم و تحقيقات كرمان (237) 

 3
 4
 3
 4
 3
 3

20914

1-فلسفه غرب 
2-فلسفه اسالمي 

3-زبان تخصصي انگليسي 
4-زبان تخصصي عربي 

4 واحد علوم و تحقيقات (123)   فلسفه
 3
 2
 1

21002

1-رياضيات عمومي وفيزيك پايه 
2-فلسفه علم 
3-تاريخ علم 

4-منطق جديد 
5-زبان تخصصي انگليسي 

1 واحد علوم و تحقيقات (123)   فلسفه علم
 3
 2
 2
 2

21003

1-فلسفه غرب 
2-فلسفه اسالمي 
3-فلسفه تطبيقي 

4-منطق قديم وجديد 
5-كالم جديدوقديم 

6-زبان عربي 
7-زبان تخصصي انگليسي 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   فلسفه تطبيقي
 2
 4
 1
 2
 2
 3

21004

1-تاريخ هنر 
2-باستان شناسي ايران قبل ازاسالم 

3-باستان شناسي عمومي 
4-زبان تخصصي انگليسي 

1 واحد علوم و تحقيقات (123)   باستان  شناسي
 1
 1
 1

21102

1-تاريخ ايران پيش ازاسالم 
2-تاريخ ايران بعدازاسالم 

3-تاريخ عمومي -ازانقالب كبيرفرانسه تاامروز 
4-زبان عربي تخصصي 

5-زبان تخصصي انگليسي 

1 واحد علوم و تحقيقات (123)   تاريخ
 1
 1
 1
 1

21103

22
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-زبان خارجه اول( انگليسي يافرانسه ياآلماني) 

2-زبان خارجه دوم( انگليسي يافرانسه ياآلماني يا عربي) 
3-زبان اوستايي :الف-متون تعيين شده: 1-آبان  يشت و

مهريش ، 2- فرگرد سوم و هژدهم و نديداد ، 3-هادخت نسك
2 (منقول در كتاب رايخلت) ترجمه از اوستائي- سواالت مربوط

به صرف و نحو ريشه شناسي ، ب- متون تعيين نشده 
4-متون مانوي : الف- متون تعيين شده :كتاب اكتا ايرانيكا جلد

نهم از صفحه 39 تا صفحه 131 ترجمه به فارسي و سواالت
مربوط به صرف و نحو و ريشه شناسي ، ب- متون تعيين نشده 
5-متون پهلوي : الف- متون تعيين شده : 1- ارداويرافنامه
مطابق چاپ فره وشي، 2-وزيدگي هاي زاداسپرم فصول

35-29 مطابق چاپ راشد محصل ، 3- كتبيه هاي پهلوي : كتيبه
هاي نقل شده در كتاب راهنماي پهلوي نيبرگ از صفحه 122 تا

127، ب- متون تعيين نشده 
6-تاريخ وفرهنگ ايران باستان : الف- اديان(زردشتي -

مانوي- زرواني - مزدكي) ، ب- ادبيات باستاني و ميانه ايران ،
ج- تاريخ سياسي و اجتماعي ايران پيش از اسالم 

1 واحد علوم و تحقيقات (123)   فرهنگ و زبانهاي باستاني ايران
 1
 1
 1
 1
 1

21109

توضيح : زبان تخصصي انتخابي اول و دوم در رشته فرهنگ و زبانهاي باستاني ايران نبايد هم نام باشد (دو زبان متفاوت انتخاب شود)
1-تاريخ ايران پيش ازاسالم 

2-تاريخ ايران بعدازاسالم 
3-تاريخ عمومي -ازانقالب كبيرفرانسه تاامروز 

4-زبان عربي تخصصي 
5-زبان تخصصي انگليسي 

واحد شبستر (195)   تاريخ - تاريخ ايران بعد از اسالم
واحد نجف آباد (150) 

 1
 1
 1
 1
 1

21115

1-تاريخ ايران پيش ازاسالم 
2-تاريخ ايران بعدازاسالم 

3-تاريخ عمومي -ازانقالب كبيرفرانسه تاامروز 
4-زبان عربي تخصصي 

5-زبان تخصصي انگليسي 

1 واحد نجف آباد (150)   تاريخ - تاريخ اسالم
 1
 1
 1
 1

21119

1-تاريخ ايران پيش ازاسالم 
2-تاريخ ايران بعدازاسالم 

3-تاريخ عمومي -ازانقالب كبيرفرانسه تاامروز 
4-زبان عربي تخصصي 

5-زبان تخصصي انگليسي 

1 واحد نجف آباد (150)   تاريخ - تاريخ ايران قبل از اسالم
 1
 1
 1
 1

21125

1-تئوريهاي سازمان ومديريت دولتي 
2-رفتارسازماني ومديريت منابع انساني دولتي 

3-اقتصادوماليه عمومي 
4-آماروروش تحقيق 

5-تصميم گيري وخط مشي گذاري عمومي 
6-مديريت تطبيقي وتوسعه 

7-زبان تخصصي انگليسي 

واحد امارات متحده عربي (222)   مديريت  دولتي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد علوم و تحقيقات اصفهان (568) 
واحد علوم و تحقيقات كرمان (237) 

 4
 4
 2
 3
 3
 2
 4

21210

1-تئوريهاي سازمان ومديريت 
2-رفتارسازماني 

3-مديريت توليدوعمليات 
4-اقتصاد 

5-آماروروش تحقيق 
6-تئوري تصميم گيري وتحقيق درعمليات 

7-مديريت استراتژيك صنعتي 
8-زبان تخصصي انگليسي 

واحد امارات متحده عربي (222)   مديريت  صنعتي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد علوم و تحقيقات آذربايجان
شرقي (236) 

 2
 1
 2
 1
 3
 3
 1
 3

21211

23
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-نظريه هاي سازمان ومديريت آموزشي 

2-فلسفه مديريت آموزشي 
3-روشهاوفنون تدريس 

4-آماروروش تحقيق وسنجش وارزشيابي 
5-رفتارسازماني درمؤسسات آموزشي 

6-زبان تخصصي انگليسي 

واحد اصفهان(خوراسگان) (175)   مديريت  آموزشي
واحد امارات متحده عربي (222) 

واحد رودهن (113) 
واحد ساري (208) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 

 2
 1
 1
 2
 2
 2

21212

1-آمارزيستي 
2-تئوريهاي مديريت 

3-برنامه ريزي خدمات بهداشتي ودرماني 
4-اقتصادوبهداشت ودرمان 

5-سازمان ومديريت شبكه بهداشت ودرمان كشور 
6-زبان تخصصي انگليسي 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   مديريت خدمات بهداشتي ودرماني
 3
 2
 2
 3
 3

21213

1-زبان تخصصي انگليسي 
2-ارزيابي محيط زيست 

3-آمايش سرزمين 
4-روش ها وتكنيك هاي مديريت محيط زيست 

5-آمار و روش تحقيق 

  مديريت محيط زيست - مديريت محيط
 زيست

2 واحد علوم و تحقيقات (123) 
 4
 4
 4
 4

21214

1-تئوريهاي سازمان ومديريت دولتي 
2-رفتارسازماني ومديريت منابع انساني دولتي 

3-اقتصادوماليه عمومي 
4-آماروروش تحقيق 

5-تصميم گيري وخط مشي گذاري عمومي 
6-مديريت تطبيقي وتوسعه 

7-زبان تخصصي انگليسي 

واحد امارات متحده عربي (222)   مديريت دولتي - مديريت منابع انساني
واحد قزوين (214) 
واحد كرمان (108) 

 3
 4
 2
 3
 2
 2
 4

21216

1-نظريه هاي پيشرفته سازمان ومديريت درآموزش عالي 
2-آماروروش تحقيق 

3-تحليل رفتارسازماني وروابط انساني درآموزش عالي 
4-فلسفه مديريت آموزش عالي 
5-برنامه ريزي درآموزش عالي 

6-زبان تخصصي انگليسي 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   مديريت آموزش عالي
 2
 2
 1
 2
 2

21221

1-تئوريهاي مديريت ورفتارسازماني 
2-نظريه هاومفاهيم ارتباطات 

3-آماروروش تحقيق 
4-زبان تخصصي انگليسي 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   مديريت - مديريت رسانه اي
 3
 2
 3

21222

1-تئوريهاي سازمان،مديريت ورفتار 
2-پيش بيني تكنولوژي 

3-مديريت نوآوري 
4-اقتصاد 

5-آماروروش تحقيق 
6-تئوري تصميم گيري وتحقيق درعمليات 

7-انتقال تكنولوژي 
8-زبان تخصصي انگليسي 

واحد امارات متحده عربي (222)   مديريت تكنولوژي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3

21223

1-تئوريهاي سازمان و مديريت 
2-روش تحقيق و آمار 

3-روشهاي كمي در مديريت 
4-فناوري اطالعات 

5-زبان تخصصي انگليسي 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   مديريت فناوري اطالعات
 2
 3
 3
 3

21224

24
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-مديريت وبرنامه ريزي محيط زيست 

2-زبان تخصصي انگليسي 
3-حقوق بين الملل محيط زيست 

4-شناخت محيط زيست 
5-حقوق داخلي محيط زيست 

  مديريت محيط زيست-حقوق محيط 
زيست

2 واحد علوم و تحقيقات (123) 
 3
 3
 1
 3

21226

1-تئوريهاي سازمان ومديريت 
2-زبان تخصصي انگليسي 

3-روش تحقيق 
4-فرهنگ وهنرايران وجهان 

5-جامعه شناسي فرهنگي 
6-نظريه هاي فرهنگي 

واحد امارات متحده عربي (222)   مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد علوم و تحقيقات اصفهان (568) 

 3
 4
 4
 3
 3
 4

21242

1-تئوريهاي سازمان ومديريت 
2-رفتارسازماني 

3-مديريت بازاريابي 
4-اقتصاد 

5-آمار 
6-روش تحقيق 

7-مديريت استراتژيك 
8-زبان تخصصي انگليسي 

واحد امارات متحده عربي (222)   مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي
واحد تهران مركزي (101) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 
مركز آموزش بين المللي قشم (597) 

 2
 1
 4
 2
 2
 2
 2
 3

21247

1-تئوريهاي سازمان ومديريت 
2-مديريت مالي وسرمايه گذاري 

3-پژوهش عملياتي 
4-اقتصاد 

5-آمار 
6-روش تحقيق 

7-مديريت استراتژيك 
8-زبان تخصصي انگليسي 

واحد امارات متحده عربي (222)   مديريت - مديريت مالي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 2
 4
 1
 2
 2
 2
 2
 3

21253

1-تئوريهاي سازمان ومديريت دولتي 
2-رفتارسازماني ومديريت منابع انساني دولتي 

3-اقتصادوماليه عمومي 
4-آماروروش تحقيق 

5-تصميم گيري وخط مشي گذاري عمومي 
6-مديريت تطبيقي وتوسعه 

7-زبان تخصصي انگليسي 

  مديريت دولتي - تصميم گيري و خط 
مشي گذاري

4 واحد كرمان (108) 
 4
 2
 3
 3
 2
 4

21287

1-تئوريهاي سازمان ومديريت دولتي 
2-رفتارسازماني ومديريت منابع انساني دولتي 

3-اقتصادوماليه عمومي 
4-آماروروش تحقيق 

5-تصميم گيري وخط مشي گذاري عمومي 
6-مديريت تطبيقي وتوسعه 

7-زبان تخصصي انگليسي 

4 واحد كرمان (108)   مديريت دولتي - رفتار سازماني
 4
 2
 3
 3
 2
 4

21288

1-تئوريهاي سازمان ومديريت دولتي 
2-رفتارسازماني ومديريت منابع انساني دولتي 

3-اقتصادوماليه عمومي 
4-آماروروش تحقيق 

5-تصميم گيري وخط مشي گذاري عمومي 
6-مديريت تطبيقي وتوسعه 

7-زبان تخصصي انگليسي 

  مديريت دولتي - مديريت تطبيقي و 
توسعه

4 واحد كرمان (108) 
 4
 2
 3
 3
 2
 4

21289

25

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-آماروروش تحقيق 

2-تئوريهاي حسابداري 
3-حسابرسي 

4-مديريت مالي 
5-حسابداري مديريت 

6-زبان تخصصي انگليسي 

واحد علوم و تحقيقات (123)   حسابداري
واحد علوم و تحقيقات اصفهان (568) 

واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه (594) 

 2
 3
 3
 3
 3
 4

21301

1-آماروروشهاي تحقيق 
2-مديريت وبرنامه ريزي درتربيت بدني 

3-اصول وفلسفه تربيت بدني 
4-اصول ومباني مديريت 
5-زبان تخصصي انگليسي 

  تربيت بدني وعلوم ورزشي-مديريت و 
برنامه ريزي تربيت بدني

واحد تهران مركزي (101) 
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 2
 3
 2
 2
 3

21403

1-آماروروشهاي تحقيق 
2-فيزيولوژي ورزشي 

3-متابوليسم 
4-فيزيولوژي انسان 

5-زبان تخصصي انگليسي 

  تربيت بدني و علوم ورزشي -فيزيولوژي
 ورزشي

واحد تهران مركزي (101) 
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 2
 3
 2
 2
 3

21404

1-آماروروشهاي تحقيق 
2-كنترل حركتي 

3-مباني رشدوتكامل (رشدجسمي -رشدحركتي) 
4-يادگيري حركتي 

5-زبان تخصصي انگليسي 

  تربيت بدني و علوم ورزشي - رشد 
وتكامل و يادگيري حركتي

1 واحد علوم و تحقيقات (123) 
 1
 1
 1
 1

21409

1-تئوريهاي سازمان و مديريت 
2-اصول و مباني مديريت در سازمانهاي ورزشي 

3-مديريت اماكن و تجهيزات رويدادهاي ورزشي 
4-مديريت بازاريابي ورزشي 

5-زبان تخصصي انگليسي 
6-آمار و اندازه گيري و ارزشيابي مديريت ورزشي 

  تربيت بدني و علوم ورزشي-مديريت 
ورزشي

2 واحد تهران مركزي (101) 
 2
 2
 2
 2
 1

21410

1-جغرافياي شهري ( مباني و ايران) 
2-مكتب ها  و نظريه هاي جغرافياي شهري 

3-برنامه ريزي شهري و منطقه اي 
4-جغرافياي جمعيت 

5-متون تخصصي انگليسي 

واحد سمنان (128)   جغرافياوبرنامه  ريزي شهري
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد مرند (125) 
واحد مالير (196) 

 3
 1
 3
 1
 1

21501

1-ژئوپولتيك 
2-مكتب هاي جغرافيائي 

3-نظريه هاي جغرافياي سياسي 
4-جغرافياي سياسي ايران 
5-متون تخصصي انگليسي 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   جغرافياي  سياسي
 1
 3
 3
 1

21506

1-مكتب ها ونظريه هاي جغرافياي روستايي 
2-برنامه ريزي روستائي وعشايري 

3-توسعه روستائي 
4-جغرافياي جمعيت 

5-زبان تخصصي انگليسي 

واحد رشت (117)   جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد مشهد (111) 

 1
 3
 1
 1
 1

21518

1-اقليم شناسي عمومي وايران 
2-ژئومورفولوژي عمومي وايران 

3-هيدرولوژي 
4-متون تخصصي انگليسي 

  جغرافياي  طبيعي - اقليم شناسي در 
برنامه ريزي محيطي

واحد علوم و تحقيقات (123) 
واحد نجف آباد (150) 

 3
 3
 2
 1

21520
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-آماروروشهاي تحقيق درمشاوره 

2-نظريه هاي مشاوره وروان درماني 
3-نظريه هاوروشهاي مشاوره شغلي وتحصيلي 

4-نظريه هاوروشهاي مشاوره خانواده 
5-نظريه هاوروشهاي مشاوره گروهي 

6-متون تخصصي مشاوره به زبان انگليسي 

1 واحد علوم و تحقيقات (123)   مشاوره
 1
 1
 1
 1
 1

21602

1-روش تحقيق در كتابداري و اطالع رساني 
2-مباني و فلسفه كتابداري و اطالع رساني 

3-ذخيره و بازيابي اطالعات 
4-فناوري اطالعات و نظام هاي اطالعاتي 

5-زبان تخصصي انگليسي 

واحد علوم و تحقيقات (123)   كتابداري واطالع رساني
واحد همدان (171) 

 3
 3
 3
 2
 3

21707

گروه  علوم پايه                     
1-جبر 

2-آناليزرياضي 
3-هندسه منيفلد 

4-زبان تخصصي انگليسي 

واحد تهران مركزي (101)   رياضي - جبر
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد علوم و تحقيقات كرمان (237) 
واحد كرج (115) 
واحد مشهد (111) 

 6
 3
 2
 1

30112

1-جبر 
2-آناليزرياضي 

3-هندسه منيفلد 
4-زبان تخصصي انگليسي 

واحد تهران مركزي (101)   رياضي - آناليز
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد علوم و تحقيقات كرمان (237) 
واحد كرج (115) 
واحد مشهد (111) 

 2
 6
 2
 1

30113

1-جبر 
2-آناليزرياضي 

3-گروه وجبر لي 
4-هندسه منيفلد 

5-زبان تخصصي انگليسي 

ـ هندسه ـ توپولوژي 3 واحد كرج (115)   رياضي 
 3
 6
 6
 1

30114

1-تحقيق درعمليات پيشرفته 
2-آناليزعددي پيشرفته 

3-آناليز حقيقي 
4-جبرخطي 

5-زبان تخصصي انگليسي 

واحد تهران مركزي (101)   رياضي - كاربردي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

پرديس علوم و تحقيقات گيالن (613) 
پرديس علوم و تحقيقات همدان

 (593)
واحد كرج (115) 

واحد كرمان (108) 
واحد الهيجان (202) 

 6
 6
 2
 3
 1

30120

1-مكانيك كوانتومي پيشرفته 
2-الكتروديناميك 

3-مكانيك آماري پيشرفته1 
4-زبان تخصصي انگليسي 
5-حالت جامدپيشرفته1 

6-فيزيك ليزر و فيزيك پالسما 
7-مكانيك كوانتومي نسبيتي و مكانيك كوانتومي پيشرفته3 

2 واحد علوم و تحقيقات (123) * فيزيك
 2
 2
 1
 3
 3
 3

30201

دروس انتخابي : انتخاب يك درس از دروس 5 تا 7
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-فيلترهاي ديجيتال 

2-زبان تخصصي انگليسي 
3-بازخواني داده هاي لرزه اي بازتابي 

4-تئوري انتشارامواج االستيك 
5-زلزله شناسي 1و2 

 EM و IP 6-ژئو الكتريك و ژئوالكتريك اكتشافي ، اكتشافات
7-اكتشافات گراني سنجي - گراني سنجي 1و2 

8-اكتشافات مغناطيس سنجي - ژئومغناطيس 1و2 

2 واحد علوم و تحقيقات (123) * ژئو فيزيك
 1
 2
 2
 2
 2
 2
 2

30204

دروس انتخابي : انتخاب سه درس از دروس 3 تا 8
1-شيمي آلي پيشرفته 

2-شيمي معدني پيشرفته 
3-شيمي فيزيك پيشرفته 
4-شيمي تجزيه پيشرفته 

5-شيمي صنعتي و اصول محاسبات 
6-واكنشگاه ها 1 

7-كنترل دستگاهي درصنعت شيمي 
8-زبان تخصصي انگليسي 

واحد اراك (121)   شيمي گرايش شيمي كاربردي
واحد تهران شمال (157) 

 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

30318

1-شيمي تجزيه پيشرفته 
2-روشهاي الكتروشيمي تجزيه اي 

3-روش كروماتوگرافي 
4-روشهاي اسپكترومتري تجزيه اي 

5-زبان تخصصي انگليسي 

واحد اراك (121)   شيمي گرايش شيمي تجزيه
واحد شهرضا (197) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 
واحد علوم و تحقيقات كرمان (237) 

واحد كرمان (108) 
واحد مشهد (111) 

 2
 2
 2
 2
 1

30319

1-طيف سنجي معدني 
2-شيمي فيزيك معدني 

3-سينتيك ، ترموديناميك و مكانيسم واكنش هاي معدني 
4-شيمي معدني پيشرفته 

5-زبان تخصصي انگليسي 

واحد اراك (121)   شيمي گرايش شيمي معدني
واحد تهران شمال (157) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 

 3
 3
 3
 3
 1

30320

1-شيمي فيزيك پيشرفته 
2-كوانتوم شيمي 

3-ترموديناميك آماري 
4-سينتيك شيميايي پيشرفته 

5-طيف سنجي مولكولي 
6-الكتروشيمي پيشرفته 

7-زبان تخصصي انگليسي 

واحد اراك (121)   شيمي گرايش شيمي فيزيك
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد مشهد (111) 

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 1

30321

1-شيمي فيزيك آلي 
2-سنتزموادآلي 

3-شيمي آلي پيشرفته 
4-اسپكتروسكوپي تركيبات آلي 

5-شيمي هتروسيكلها 
6-زبان تخصصي انگليسي 

واحد اراك (121)   شيمي گرايش شيمي آلي
واحد تهران شمال (157) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 
واحد علوم و تحقيقات خوزستان

 (232)
واحد كرمان (108) 
واحد مشهد (111) 

واحد يزد (105) 

 3
 3
 3
 3
 3
 1

30322
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-كانسارهاي رسوبي 

2-كانسارهاي آذرين ودگرگوني 
3-اكتشافات ژئوفيزيكي 
4-اكتشافات ژئوشيميايي 

5-زمين شناسي ايران 
6-زبان تخصصي انگليسي 

واحد تهران شمال (157)   زمين شناسي - زمين  شناسي  اقتصادي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 2
 3
 3
 2
 2
 3

30405

1-سنگ هاي آذرين 
2-سنگ هاي دگرگوني 

3-پترولوژي 
4-ژئوشيمي 

5-ماگماتيسم و دگرگوني ايران 
6-زبان تخصصي انگليسي 

واحد تهران شمال (157)   زمين  شناسي - پترولوژي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 2
 2
 3
 2
 2
 3

30407

1-ژئوتكتونيك 
2-زمين شناسي ساختماني پيشرفته 

3-سايزموتكتونيك 
4-تكتونيك ايران 

5-زمين شناسي ايران 
6-زبان تخصصي انگليسي 

واحد تهران شمال (157)   زمين  شناسي - تكتونيك
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد علوم و تحقيقات فارس (415) 

 2
 2
 2
 2
 2
 3

30408

1-ديرينه شناسي 
2-ميكروفاسيس 

3-چينه شناسي ايران 
4-اصول چينه شناسي 

5-پالينولوژي و ديرينه شناسي گياهي 
6-زبان تخصصي انگليسي 

واحد تهران شمال (157)   زمين شناسي-فسيل شناسي و چينه شناسي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد علوم و تحقيقات فارس (415) 

 2
 2
 2
 2
 2
 3

30416

1-رسوب شناسي 
2-محيط رسوبي 

3-سنگ شناسي رسوبي 
4-ژئوشيمي رسوبي 

5-ميكروفاسيس 
6-زبان تخصصي انگليسي 

  زمين شناسي - سنگ شناسي رسوبي و 
رسوب شناسي

واحد تهران شمال (157) 
واحد علوم و تحقيقات (123) 

پرديس علوم و تحقيقات سيستان و
بلوچستان (630) 

 2
 2
 2
 2
 2
 3

30417

1-بيوفيزيك سلولي 
2-بيوفيزيك مولكولي 

3-بيوفيزيك نظري 
4-بيوفيزيك پرتوي 

5-زيست شناسي مولكولي پيشرفته 
6-روشهاي بيوفيزيك -نظري وعملي 

7-زبان تخصصي انگليسي 

1 واحد علوم و تحقيقات (123)   بيوفيزيك
 1
 1
 1
 1
 1
 2

30512

1-فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي 
2-فيزيولوژي غشاسلولي 

3-زيست شناسي تكويني جانوري 
4-جنين شناسي مقايسه اي مهره داران وبي مهرگان 

5-بيوسيستماتيك جانوري 
6-گونه وگونه زائي 

7-زبان تخصصي انگليسي 

واحد دامغان (142)   زيست شناسي - فيزيولوژي جانوري
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد علوم و تحقيقات فارس (415) 

 2
 2
 1
 1
 1
 1
 2

30519
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-مهندسي ژنتيك نظريه ها 
2-مهندسي ژنتيك كاربردها 

3-ژنتيك مولكولي 
4-ژنتيك جمعيت تكميلي 

5-ژنتيك ايمني 
6-ژنتيك انساني 

7-زبان تخصصي انگليسي 

واحد علوم و تحقيقات (123)   زيست شناسي- ژنتيك مولكولي
واحد علوم و تحقيقات فارس (415) 

 1
 1
 1
 1
 1
 1
 2

30525

1-آنزيمولوژي 
2-بيوشيمي پروتئين هاواسيدهاي نوكلئيك 

3-بيوشيمي ليپيدهاوقندها 
4-كنترل متابوليسم 

5-زيست شناسي مولكولي پيشرفته 
6-روشهاي بيوشيمي -نظري وعملي 

7-زبان تخصصي انگليسي 

1 واحد علوم و تحقيقات (123)   بيوشيمي
 1
 1
 1
 1
 1
 2

30528

1-بيولوژي دريا 
2-زبان تخصصي انگليسي 

3-اكولوژي دريا 
4-آالينده هاي دريايي وآبزيان 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   زيست شناسي دريا- بوم شناسي دريا
 3
 3
 2

30531

1-زيست شناسي آبزيان 
2-زبان تخصصي انگليسي 

3-اكولوژي دريا 
4-فيزيولوژي آبزيان 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   زيست شناسي دريا - جانوران دريا
 3
 2
 2

30532

1-تاكسونومي جديد 
2-اكولوژي پوشش هاي گياهي 

3-زيست شناسي تكويني درگياهان 
4-ياخته شناسي وبافت شناسي مقايسه اي 

5-متابوليسم گياهي 
6-جذب وانتقال 

7-زبان تخصصي انگليسي 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   زيست شناسي- سيستماتيك گياهي
 2
 1
 1
 1
 1
 2

30535

1-تاكسونومي جديد 
2-اكولوژي پوشش هاي گياهي 

3-زيست شناسي تكويني درگياهان 
4-ياخته شناسي وبافت شناسي مقايسه اي 

5-متابوليسم گياهي 
6-جذب وانتقال 

7-زبان تخصصي انگليسي 

واحد تهران شمال (157)   زيست شناسي - سلولي و تكويني گياهي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 1
 2
 2
 1
 1
 2

30536

1-فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي 
2-فيزيولوژي غشاسلولي 

3-زيست شناسي تكويني جانوري 
4-جنين شناسي مقايسه اي مهره داران وبي مهرگان 

5-بيوسيستماتيك جانوري 
6-گونه وگونه زائي 

7-زبان تخصصي انگليسي 

واحد علوم و تحقيقات (123)   علوم جانوري- تكويني
واحد علوم و تحقيقات فارس (415) 

 1
 1
 2
 2
 1
 1
 2

30544
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-تاكسونومي جديد 

2-اكولوژي پوشش هاي گياهي 
3-زيست شناسي تكويني درگياهان 

4-ياخته شناسي وبافت شناسي مقايسه اي 
5-متابوليسم گياهي 

6-جذب وانتقال 
7-زبان تخصصي انگليسي 

واحد دامغان (142)   زيست شناسي- فيزيولوژي گياهي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 1
 1
 1
 2
 2
 2

30545

1-زيست شناسي سلولي پيشرفته 
2-ساختار DNA و همانند سازي 

3-رونويسي وترجمه 
4-تنظيم بيان ژن 

5-بيوفيزيك سلولي 
6-ايمني شناسي 

7-زبان تخصصي انگليسي 

1 واحد علوم و تحقيقات (123)   زيست شناسي - سلولي و مولكولي
 1
 1
 1
 1
 1
 2

30546

1-اكولوژي ميكروارگانيسم ها 
2-فيزيولوژي ميكروارگانيسم ها 

3-ويروس شناسي پيشرفته 
4-ايمني شناسي پيشرفته 
5-ژنتيك پروكاريوت ها 
6-ميكروبيولوژي خاك 

7-زبان تخصصي انگليسي 

واحد تهران شمال (157)   زيست شناسي - ميكروبيولوژي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد علوم و تحقيقات فارس (415) 
واحد كرج (115) 

 1
 1
 1
 1
 1
 1
 2

30548

1-فيزيك دريا 
2-زبان تخصصي انگليسي 

3-ديناميك اقيانوسها 
4-مكانيك سياالت 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   فيزيك  دريا
 3
 3
 2

30604

1-ديناميك جو 
2-فيزيك جو 

3-زبان تخصصي انگليسي 
4-هواشناسي همديدي 

5-مدلسازي عددي جو و اقيانوس 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   هواشناسي
 2
 2
 1
 1

30702

1-آناليزرياضي 
2-احتمال پيشرفته 

3-استنباط آماري 1و2 
4-زبان تخصصي انگليسي 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   آمار
 2
 2
 1

30801

گروه  فني مهندسي                    
1-مدار 

2-رياضيات مهندسي 
3-زبان تخصصي انگليسي 

4-مدارهاي فرستنده وگيرنده 
5-طراحي مدارهاي مجتمع 

واحد اراك (121)   مهندسي برق- الكترونيك
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 3
 3
 2
 4
 4

40101

1-رياضيات مهندسي 
2-زبان تخصصي انگليسي 

3-مكانيك سياالت درسيستمهاي بيولوژيكي 
4-بيومكانيك عمومي 

5-اجزاء محدود 
6-مكانيك محيط هاي پيوسته 

4 واحد علوم و تحقيقات (123) * مهندسي  پزشكي  - بيومكانيك
 3
 4
 4
 3
 3

40109

دروس انتخابي : انتخاب يك درس از دروس 5 يا 6
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-مدارهاي الكتريكي 

2-زبان تخصصي انگليسي 
3-رياضيات مهندسي 
4-ابزاردقيق پزشكي 

5-پردازش سيگنالهاي ديجيتال 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   مهندسي  پزشكي  - بيوالكتريك
 2
 3
 4
 4

40111

1-فلزات وكاربردآنهادرپزشكي 
2-زبان تخصصي انگليسي 

3-رياضيات مهندسي 
4-سراميكها وكاربردآنهادرپزشكي 
5-پليمرها وكاربردآنهادرپزشكي 

6-زيست سازگاري 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   مهندسي پزشكي-بيومواد
 2
 2
 3
 4
 3

40118

1-مدار 
2-رياضيات مهندسي 

3-زبان تخصصي انگليسي 
4-بررسي II و ماشين 

5-ديناميك سيستم و تئوري جامع 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   مهندسي برق ـ قدرت
 3
 2
 4
 4

40123

1-مدار 
2-رياضيات مهندسي 

3-زبان تخصصي انگليسي 
4-كنترل خطي 
5-كنترل مدرن 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   مهندسي برق- كنترل و سيستم
 3
 2
 4
 4

40144

1-مدار 
2-رياضيات مهندسي 

3-زبان تخصصي انگليسي 
4-الكترومغناطيس و اخباروسيستم 

5-الكترومغناطيس پيشرفته و فرآيندهاي تصادفي 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   مهندسي برق - مخابرات
 3
 2
 4
 4

40145

1-رياضيات 
2-ترموديناميك پيشرفته 
3-طرح راكتورپيشرفته 

4-زبان تخصصي انگليسي 
5-انتقال حرارت پيشرفته 

6-مكانيك سياالت پيشرفته 
7-انتقال جرم وعمليات واحد 

8-پديده انتقال بيولوژيكي 

1 واحد علوم و تحقيقات (123) * مهندسي  شيمي
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

40201

دروس انتخابي : انتخاب دو درس از دروس 5 تا 8
1-رياضيات عمومي 1و2 و معادالت ديفرانسيل 

2-زبان تخصصي انگليسي 
3-آب وفاضالب 
4-آلودگي هوا 

4 واحد علوم و تحقيقات (123)   مهندسي محيط  زيست
 2
 4
 4

40227

1-آمارواحتمال 
2-تحقيق درعمليات2 

3-اقتصادمهندسي پيشرفته 
4-طراحي سيستمهاي صنعتي 

5-برنامه ريزي توليدوكنترل موجوديها 
6-زبان تخصصي انگليسي 

  مهندسي صنايع - برنامه ريزي و مديريت
 توليد

واحد تهران جنوب (141) 
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد قزوين (214) 

 1
 3
 3
 3
 3
 2

40311
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-تحقيق در عمليات پيشرفته 
2-آمار و احتماالت مهندسي 

3-سيستم هاي اطالعاتي 
4-زبان تخصصي انگليسي 

5-برنامه ريزي و مديريت توليد 

واحد تهران جنوب (141)   مهندسي صنايع-اتوماسيون
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 1
 1
 1
 1

40312

1-آمار 
2-تحقيق درعمليات 2 

3-اقتصاد 
4-تئوريهاي مديريت 
5-رياضيات عمومي 

6-برنامه ريزي توليد و مديريت موجودي 
7-زبان تخصصي انگليسي 

  مهندسي صنايع - تحقيق در عمليات و 
مهندسي سيستم

واحد تهران جنوب (141) 
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 2
 3
 1
 1
 2
 3
 2

40313

1-رياضيات 
2-زبان تخصصي انگليسي 

3-هيدروليك پيشرفته 
4-هيدروليك جريان آب درمحيطهاي متخلخل 

5-هيدرولوژي پيشرفته 

واحد اراك (121)   مهندسي عمران -آب
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 1
 1
 1
 1

40402

1-رياضيات 
2-زبان تخصصي انگليسي 
3-مكانيك خاك پيشرفته 

4-ديناميك خاك 
5-مهندسي پي پيشرفته 

واحد اراك (121)   مهندسي عمران-خاك
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد علوم و تحقيقات اصفهان (568) 
واحد نجف آباد (150) 

 2
 1
 3
 3
 3

40457

1-رياضيات 
2-زبان تخصصي انگليسي 

3-تحليل سازه ها 
4-ديناميك سازه ها 

5-مهندسي زلزله وتحليل خطرزلزله 

واحد اراك (121)   مهندسي عمران - سازه
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد علوم و تحقيقات اصفهان (568) 

 2
 1
 3
 4
 4

40471

1-رياضيات مهندسي پيشرفته 
2-زبان تخصصي انگليسي 

3-كانه آرايي پيشرفته 
4-هيدرومتالورژي پيشرفته 

5-كنترل و مدل سازي سيستم هاي كانه آرايي 
6-مكانيك سنگ پيشرفته 

7-طراحي حفاري هاي پيشرفته روباز 
8-طراحي حفاري هاي پيشرفته زيرزميني 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   مهندسي  معدن
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3

40510

1-رياضيات 
2-روش محاسبات عددي واجزامحدود 

3-دروس طراحي 
4-مقاومت مصالح و االستيسيته 

5-زبان تخصصي انگليسي 
6-مكانيك محيطهاي پيوسته 

7-ديناميك وارتعاشات 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   مهندسي مكانيك -طراحي  جامدات
 1
 1
 2
 3
 2
 2

40602
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-رياضيات 

 CFD 2-روش محاسبات عددي ومكانيك سياالت محاسباتي
3-ترموديناميك پيشرفته 

4-انتقال حرارت پيشرفته 
5-زبان تخصصي انگليسي 

6-مكانيك محيطهاي پيوسته 
7-ديناميك سياالت پيشرفته 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
 1
 2
 2
 3
 1
 2

40664

1-رياضي پيشرفته مهندسي 
2-ترموديناميك پيشرفته 
3-خواص فيزيكي مواد 
4-خواص مكانيكي مواد 

5-روش هاي نوين مطالعه مواد 
6-زبان تخصصي انگليسي 

واحد علوم و تحقيقات (123)   مهندسي متالورژي و مواد
واحد نجف آباد (150) 

 2
 3
 2
 2
 3
 2

40733

1-رياضيات عالي 
2-آمار 

3-تئوري ساختمان پارچه 
4-مكانيك ساختماني نخ 
5-فيزيك الياف پيشرفته 

6-ديناميك نخ 
7-كامپيوتر 

8-زبان تخصصي انگليسي 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   مهندسي نساجي - تكنولوژي نساجي
 1
 2
 2
 1
 2
 1
 1

40803

1-رياضيات عالي 
2-آمار 

3-تكنولوژي توليدالياف پيشرفته 
4-فيزيك الياف پيشرفته 

5-شيمي فيزيك جذب رنگ 
6-كامپيوتر 

7-زبان تخصصي انگليسي 

واحد علوم و تحقيقات (123)   مهندسي نساجي- شيمي نساجي
واحد يزد (105) 

 2
 1
 2
 2
 2
 1
 1

40818

1-پايگاه داده ها(پايگاه داده ها وپايگاه داده هاي2) 
2-سيستم عامل(سيستم عامل وسيستم عامل2) 

3-مهندسي نرم افزار(مهندسي نرم افزار ومهندسي نرم افزار2) 
4-طراحي الگوريتم (طراحي الگوريتم والگوريتمهاي موازي) 

5-زبان تخصصي انگليسي 

  مهندسي كامپيوتر-سيستم هاي نرم 
افزاري

واحد علوم و تحقيقات (123) 
واحد قزوين (214) 

 3
 2
 3
 2
 2

41015

1-شبكه هاي كامپيوتري (شبكه هاي كامپيوتري وشبكه هاي
كامپيوتري پيشرفته) 

2-معماري كامپيوتر(معماري كامپيوترومعماري كامپيوترپيشرفته) 
 (VLSIو VLSIپيشرفته ) VLSI-3

4-آزمون پذيري وتحمل پذيري خطا 
5-زبان تخصصي انگليسي 

1 واحد علوم و تحقيقات (123)   مهندسي كامپيوتر- معماري كامپيوتر
 1
 1
 1
 1

41020

1-هوش مصنوعي وهوش مصنوعي پيشرفته 
2-سيستم هاي هوشمند(شبكه هاي عصبي-فازي وپردازش

تكاملي) 
3-رياضيات مهندسي 

4-زبان تخصصي انگليسي 

5 واحد علوم و تحقيقات (123)   مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي
 5
 4
 4

41021
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-رياضيات پيشرفته 

2-زبان تخصصي انگليسي 
3-آئروديناميك مادون صوت 

CFDI-4 (ديناميك سياالت عددي 1) 
5-اصول جلوبرندگي پيشرفته 

6-تحليل سازه پيشرفته 
7-روش اجزاي محدود 

8-مكانيك پرواز و كنترل پيشرفته 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   مهندسي هوافضا
 2
 1
 1
 1
 1
 1
 1

41106

1-رياضي 
2-تئوري راكتورهاي هسته اي 

3-زبان تخصصي انگليسي 
4-انتقال حرارت هسته اي 

5-تكنولوژي نيروگاه هاي هسته اي 
6-ديناميك راكتور 

7-چرخه سوخت هسته اي 

* مهندسي هسته اي - مهندسي انرژي  
هسته اي

2 واحد علوم و تحقيقات (123) 
 3
 1
 3
 3
 3
 3

41201

دروس انتخابي : انتخاب دو درس از دروس 4 تا 7
1-رياضي 

2-فيزيك بهداشت 
3-زبان تخصصي انگليسي 

4-حفاظ سازي 
5-آشكارسازي ودوزيمتري 
6-دستگاه هاي پرتوپزشكي 

* مهندسي  هسته اي  - مهندسي 
پرتوپزشكي

2 واحد علوم و تحقيقات (123) 
 3
 1
 3
 3
 3

41203

دروس انتخابي : انتخاب دو درس از دروس 4 تا 6
1-تحليل سيستم هاي انرژي 

2-زبان تخصصي انگليسي 
3-ترموديناميك وانتقال حرارت 

4-تكنولوژي پينچ وتحليل جريان اگزرژي 
5-برنامه ريزي رياضي پيشرفته 

4 واحد علوم و تحقيقات (123)   مهندسي سيستمهاي انرژي
 2
 4
 4
 4

41306

گروه  كشاورزي و منابع طبيعي         
1-اقتصادخرد 
2-اقتصادكالن 

3-اقتصادسنجي 
4-مديريت كشاورزي 

5-سياست و توسعه كشاورزي 
6-اقتصادرياضي 

7-زبان تخصصي انگليسي 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   اقتصاد كشاورزي
 1
 3
 3
 3
 2
 3

50205

1-ترويج كشاورزي 
2-آموزش كشاورزي 
3-آموزشهاي مستمر 

4-جامعه شناسي توسعه 
5-آماراجتماعي 

6-مديريت برنامه هاي ترويجي وآموزشي 
7-زبان تخصصي انگليسي 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   ترويج  و آموزش  كشاورزي
 3
 1
 1
 2
 2
 3

50206
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-ژنتيك كمي 

2-اصالح نباتات تكميلي 
3-ژنتيك عمومي وتكميلي 

4-آماروبيومتري 
5-طرح آزمايشات 

6-اصول اصالح نباتات 
7-سيتوژنتيك 

8-زبان تخصصي انگليسي 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   اصالح  نباتات
 3
 2
 2
 2
 2
 1
 3

50207

1-فيزيولوژي گياهان زراعي 
2-اكولوژي گياهان زراعي 

3-طرح آزمايشهاي كشاورزي 
4-گياهان علوفه اي وصنعتي 

5-تكنولوژي بذر 
6-غالت وديمكاري 

7-زبان تخصصي انگليسي 

واحد تاكستان (170)   زراعت
واحد تبريز (102) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 
واحد علوم و تحقيقات خوزستان

 (232)
واحد كرج (115) 

 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3

50208

1-سيستماتيك حشرات وسايرجانوران 
2-مورفولوژي حشرات 
3-فيزيولوژي حشرات 
4-اكولوژي حشرات 

5-رفتارشناسي حشرات 
6-روشهاي مبارزه ومديريت كنترل آفات 

7-زبان تخصصي انگليسي 

واحد اراك (121)   حشره  شناسي  كشاورزي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد علوم و تحقيقات فارس (415) 

 4
 3
 3
 3
 3
 3
 3

50209

1-توسعه كشاورزي 
2-توسعه اقتصادي 

3-ترويج وتوسعه روستايي 
4-آماراجتماعي 

5-ارزشيابي پروژه 
6-مباني سياست گذاري توسعه كشاورزي 

7-زبان تخصصي انگليسي 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   توسعه كشاورزي
 2
 2
 2
 1
 2
 2

50214

1-شيمي خاك 
2-كاني هاي رس 

3-حاصلخيزي خاك 
4-رابطه آب وخاك وگياه 
5-زبان تخصصي انگليسي 

واحد اصفهان(خوراسگان) (175)   خاكشناسي-شيمي و حاصلخيزي خاك
واحد علوم و تحقيقات خوزستان

 (232)

 2
 1
 2
 2
 1

50217

1-پيدايش ورده بندي خاك 
2-كانيهاي رس 

3-ارزيابي تناسب اراضي 
4-ژئومورفولوژي 

5-زبان تخصصي انگليسي 

  خاكشناسي-پيدايش،رده بندي و ارزيابي
 خاك

واحد اصفهان(خوراسگان) (175) 
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 2
 1
 2
 1
 1

50218

1-رياضيات 
2-فرسايش وحفاظت خاك 

3-فيزيك خاك 
4-رابطه آب وخاك وگياه 
5-زبان تخصصي انگليسي 

واحد اصفهان(خوراسگان) (175)   خاكشناسي-فيزيك و حفاظت خاك
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 2
 2
 2
 1

50219
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-فيزيولوژي گياهي 

2-موادتنظيم كننده رشدگياهي 
3-تكثيرگياهان 
4-ريزازديادي 
5-گياه شناسي 

6-كشت وپرورش گياهان دارويي،ادويه اي ونوشابه اي 
7-اصالح دارويي،ادويه اي ونوشابه اي 

8-زبان تخصصي انگليسي 

  علوم باغباني-گياهان دارويي ، ادويه اي
 و نوشابه اي

2 واحد علوم و تحقيقات (123) 
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3

50220

1-فيزيولوژي گياهي 
2-موادتنظيم كننده رشدگياهي 

3-تكثيرگياهان 
4-ريزازديادي 
5-گياه شناسي 
6-ميوه كاري 

7-اصالح درختان ميوه 
8-زبان تخصصي انگليسي 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   علوم باغباني - ميوه كاري
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3

50221

1-فيزيولوژي گياهي 
2-موادتنظيم كننده رشدگياهي 

3-تكثيرگياهان 
4-ريزازديادي 
5-گياه شناسي 
6-سبزي كاري 

7-اصالح سبزي ها 
8-زبان تخصصي انگليسي 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   علوم باغباني- سبزي كاري
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3

50222

1-فيزيولوژي گياهي 
2-موادتنظيم كننده رشدگياهي 

3-تكثيرگياهان 
4-ريزازديادي 
5-گياه شناسي 

6-گلكاري 
7-اصالح گياهان زينتي 

8-زبان تخصصي انگليسي 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   علوم باغباني - گياهان زينتي
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3

50223

1-رياضيات 
2-هيدروليك 

3-مكانيك خاك 
4-طراحي سيستمهاي آبياري 

5-ساختمانهاي توزيع وانتقال آب 
6-زبان تخصصي انگليسي 

واحد علوم و تحقيقات (123)   سازه هاي آبي
واحد علوم و تحقيقات خوزستان

 (232)

 2
 2
 2
 3
 3
 2

50227

1-شيمي خاك 
2-كاني هاي رس 

3-حاصلخيزي خاك 
4-رابطه آب و خاك وگياه 

5-زبان تخصصي انگليسي 

  خاكشناسي- بيولوژي و بيوتكنولوژي 
خاك

2 واحد اصفهان(خوراسگان) (175) 
 1
 2
 2
 1

50228
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-جنگلداري واندازه گيري جنگل 

2-جنگل شناسي 
3-اكولوژي جنگل 

4-علوم ومهندسي جنگل 
5-حمايت وبهداشت جنگل 

6-اقتصاد،مديريت وسياست جنگل 
7-زبان تخصصي انگليسي 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   علوم جنگل
 3
 3
 2
 3
 2
 3

50231

1-حفاظت واصالح چوب 
2-كاغذ سازي 

3-فرآيندهاي صنايع چوب 
4-اقتصادتوليدچوب 

5-وسايل وروشهاي اندازه گيري درصنايع چوب 
6-مديريت وحسابداري صنايع چوب 

7-شناخت چوبهاي تجارتي جهان 
8-زبان تخصصي انگليسي 

1 واحد علوم و تحقيقات (123)   علوم و صنايع چوب
 1
 1
 1
 1
 1
 1

 1.5

50234

1-اصول مهندسي صنايع غذايي 
2-اصول نگهداري موادغذايي و صنايع كنسرو 

3-شيمي موادغذايي 
4-ميكروبيولوژي موادغذايي ، ميكروبيولوژي صنعتي و

بيوتكنولوژي درصنايع غذايي 
5-زبان تخصصي انگليسي 

6-تكنولوژي صنايع غذايي-روغن 
7-تكنولوژي صنايع غذايي-قند و غالت 

8-تكنولوژي صنايع غذايي-شير 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   علوم و صنايع غذايي
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2

50235

1-حفاظت خاك 
2-مديريت حوزه هاي آبخيز 

3-هيدرولوژي 
4-ژئومورفولوژي 

5-كنترل سيالب ومديريت منابع آب 
6-برف وبهمن 

7-سازند هاي دوران چهارم 
8-زبان تخصصي انگليسي 

1 واحد علوم و تحقيقات (123)   علوم و مهندسي آبخيزداري
 1
 1
 1
 3
 3
 2
 3

50236

1-رياضيات 
2-هيدروليك وهيدرولوژي 

3-سيستمهاي آبياري 
4-مهندسي زه كشي 

5-رابطه آب وخاك وگياه 
6-زبان تخصصي انگليسي 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   آبياري و  زه كشي
 2
 3
 3
 3
 1

50304

1-طراحي ماشينهاي كشاورزي 
2-روشها و ابزار اندازه گيري 

3-آزمون وارزيابي ماشينهاي كشاورزي 
4-رياضيات 

5-مقاومت مصالح 
6-زبان تخصصي انگليسي 

3 واحد علوم و تحقيقات (123)   مكانيك  ماشينهاي  كشاورزي
 2
 3
 2
 2
 3

50310
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-آزمون وارزيابي ماشينهاي كشاورزي 

2-روشها و تجهيزات اندازه گيري 
3-تحليل سيستمهاي مكانيزه كشاورزي 
4-مديريت مصرف انرژي دركشاورزي 

5-ضايعات وبازيافت موادكشاورزي 
6-انتخاب وكاربردماشينهاي كشاورزي 

7-انتقال موادكشاورزي 
8-زبان تخصصي انگليسي 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   مكانيزاسيون  كشاورزي
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3

50313

1-تكثيروپرورش آبزيان(كلي وعمومي) 
2-مديريت بهداشتي مزارع پرورشي 

3-تكنولوژي عمل آوري فرآورده هاي دريايي 
4-هيدروشيمي 

5-زبان تخصصي انگليسي 

واحد بندرعباس (114)   تكثير و پرورش آبزيان
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 3
 2
 2
 2
 3

50330

1-رياضيات 
2-هيدروليك ومنابع آب 

3-هيدرولوژي وهواشناسي 
4-آمارواحتماالت 

5-زمين شناسي 
6-زبان تخصصي انگليسي 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   مهندسي منابع آب
 2
 3
 3
 2
 2

50334

1-بيوشيمي 
2-تغذيه نشخواركنندگان 

3-فيزيولوژي 
4-تغذيه طيور 

5-آماروطرح آزمايشها 
6-زبان تخصصي انگليسي 

واحد شبستر (195)   تغذيه دام
واحد علوم و تحقيقات (123) 

 2
 3
 2
 3
 2
 3

50335

1-بيوشيمي 
2-ژنتيك جمعيت وكمي 

3-فيزيولوژي 
4-اصالح نژاددام 

5-روشهاي پيشرفته آماري 
6-زبان تخصصي انگليسي 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   اصالح نژاد دام
 3
 2
 3
 3
 3

50336

1-اصول مهندسي صنايع غذايي 
2-اصول ونگهداري موادغذايي و صنايع كنسرو 

3-شيمي موادغذايي 
4-ميكروبيولوژي موادغذايي،ميكروبيولوژي صنعتي

وبيوتكنولوژي درصنايع غذايي 
5-زبان تخصصي انگليسي 

6-تكنولوژي صنايع غذايي-روغن 
7-تكنولوژي صنايع غذايي-قند و غالت 

8-تكنولوژي صنايع غذايي-شير 

  علوم و صنايع غذايي - تكنولوژي مواد 
غذايي

2 واحد سبزوار (127) 
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2

50409

1-زبان تخصصي انگليسي 
2-اكولوژي منابع طبيعي وحيات وحش 

3-ارزيابي محيط زيست 
4-آلودگيهاي محيط زيست 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   محيط زيست
 4
 4
 4

50508
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جدول شماره (1): نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي(ph.d) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

رشته - گرايش ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
1-تجزيه وتحليل روشهاي اندازه گيري وارزيابي مراتع(مرتع

داري واصالح مرتع) 
2-تجزيه وتحليل اكوسيستم هاي مرتعي 

3-جامعه شناسي گياهي 
4-احياء مناطق خشك و نيمه خشك 

5-اصالح مراتع و شناسايي گياهان مرتعي 
6-مسائل اقتصادي و اجتماعي حوزه هاي آبخيز 

7-زبان تخصصي انگليسي 

4 واحد علوم و تحقيقات (123)   علوم مرتع
 4
 2
 2
 3
 2
 3

50517

1-بيماريهاي قارچي گياهان 
2-بيماريهاي پروكاريوتي گياهان 

3-بيماريهاي ويروسي گياهان 
4-بيماريهاي نماتدي گياهان 

5-اصول وروشهاي مبارزه با بيماريهاي گياهي 
6-روشهاي آماري دركشاورزي 

7-زبان تخصصي انگليسي 

4 واحد علوم و تحقيقات (123)   بيماري  شناسي  گياهي
 4
 4
 4
 4
 2
 3

50607

گروه  هنر                           
1-فلسفه غرب 

2-فلسفه اسالمي 
3-تاريخ ومباني هنر 

4-زبان تخصصي انگليسي 

2 واحد علوم و تحقيقات (123)   فلسفه هنر
 1
 4
 4

60146

1-شناخت معماري ايران(آراءومصاديق) 
2-شناخت وتحليل معماري معاصر(ايران وجهان) 

3-مباني نظري معماري 
4-زبان تخصصي انگليسي 

5-طراحي معماري كوتاه مدت * 

واحد امارات متحده عربي (222)   معماري
واحد تهران مركزي (101) 

واحد علوم و تحقيقات (123) 

 1
 1
 1
 2
 3

60206

1-معلومات اختصاصي شهرسازي 
2-مباني نظري وروشهاي شهرسازي 

3-تاريخ شهرسازي 
4-مطالعات ويژه شهري 

5-زبان تخصصي انگليسي 
6-تهيه اسكيس براي يك طرح موضعي يا موضوعي شهرسازي * 

واحد امارات متحده عربي (222)   شهرسازي
واحد علوم و تحقيقات (123) 

واحد قزوين (214) 

 1
 1
 1
 1
 2
 2

60214

* : در رشته هاي معماري وشهرسازي پس از استخراج نمرات  آزمون تستي از داوطلباني كه حد نصاب نمره الزم را كسب نموده اند جهت شركت در
آزمون تشريحي درس طراحي معماري كوتاه مدت براي رشته معماري و درس تهيه اسكيس براي رشته شهرسازي دعوت به عمل خواهد آمد.
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 دانشگاه آزاد اسالمي ۱۳۹۲ ) سال Ph.D دكتري تخصصي( دوره
 كد و نام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور  ) ۲ جدول شماره (

۴۱ 

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي كد
 پژوهشگاه مواد و انرژي ۷۰۱
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ۷۰۲
 پژوهشگاه پليمر ايران ۷۰۳
 پژوهشگاه علوم و تكنولوژي دفاعي ۷۰۴
 شناسي كشور وابسته به سازمان زمين پژوهشگاه علوم زمين ۷۰۵
 ت اسالمي پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي سازمان تبليعا ۷۰۶
 پژوهشگاه ساختمان و مسكن ۷۰۷
 حوزه علميه قم ۷۰۸
 دانشكده صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) ۷۰۹
 دانشكده حفاظت و بهداشت كار ۷۱۰
 الملل وزارت امور خارجه دانشكده روابط بين ۷۱۱
 دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ۷۱۲
 دانشكده علوم پزشكي جهرم ۷۱۳
 سا دانشكده علوم پزشكي ف ۷۱۴
 دانشكده علوم پزشكي گناباد ۷۱۵
 دانشكده علوم قضائي و خدمات اداري ـ دادگستري ۷۱۶
 دانشكده تكنولوژي هواپيمائي كشوري ۷۱۷
 دانشكده علوم پايه دامغان ۷۱۸
 دانشكده امور اقتصادي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ۷۱۹
 دانشكده اطالعات ۷۲۰
 اسالمي ايران انتظامي نيروي انتظامي جمهوري علوم دانشكده ۷۲۱
 دانشكده علمي ـ كاربردي پست و مخابرات ۷۲۲
 دانشكده پرستاري بانك ملي ۷۲۳
 نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران پرستاري دانشكده ۷۲۴
 هوائي ارتش جمهوري اسالمي ايران نيروي پرستاري دانشكده ۷۲۵
 دانشكده تربيت معلم قرآن مجيد ۷۲۶
 ي ايران دانشكده و ستاد ارتش جمهوري اسالم ۷۲۷
 دانشكده پزشكي فاطميه قم ۷۲۸
 دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمي ۷۲۹
 الدين دانشكده اصول ۷۳۰
 دانشكده علوم پزشكي سبزوار ۷۳۱
 اي ميرزا كوچك خان دانشكده تربيت دبير فني و حرفه ۷۳۲
 دانشگاه اراك ۷۳۳
 دانشگاه اروميه ۷۳۴
 دانشگاه اصفهان ۷۳۵
 ا(س) دانشگاه الزهر ۷۳۶
 دانشگاه افسري امام علي (ع) ـ نزاجا ۷۳۷
 دانشگاه امام حسين (ع) ۷۳۸
 دانشگاه امام صادق (ع) ۷۳۹
 دانشگاه ايالم ۷۴۰
 دانشگاه باقرالعلوم (ع) ـ قم ۷۴۱
 سينا ـ همدان دانشگاه بوعلي ۷۴۲
 دانشگاه بيرجند ۷۴۳
 المللي امام خميني (ره) دانشگاه بين ۷۴۴
 دانشگاه پيام نور ۷۴۵
 دانشگاه تبريز ۷۴۶
 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ۷۴۷
 دانشگاه تربيت مدرس ۷۴۸
 دانشگاه تربيت معلم ـ تبريز ۷۴۹
 دانشگاه تربيت معلم ـ تهران ۷۵۰
 دانشگاه تربيت معلم ـ سبزوار ۷۵۱

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي كد
 دانشگاه تهران ۷۵۲
 دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر ۷۵۳
 دانشگاه رازي كرمانشاه ۷۵۴
 دانشگاه زنجان ۷۵۵
 دانشگاه سمنان ۷۵۶
 انشگاه سيستان و بلوچستان د ۷۵۷
 دانشگاه شاهد ۷۵۸
 دانشگاه شاهرود ۷۵۹
 دانشگاه شهركرد ۷۶۰
 دانشگاه شهيد باهنر كرمان ۷۶۱
 دانشگاه شهيد بهشتي ۷۶۲
 دانشگاه چمران اهواز ۷۶۳
 دانشگاه شيراز ۷۶۴
 دانشگاه صنعت نفت ۷۶۵
 دانشگاه صنعتي اصفهان ۷۶۶
 دانشگاه صنعتي اميركبير ۷۶۷
 ه نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواج ۷۶۸
 دانشگاه صنعتي سهند تبريز ۷۶۹
 دانشگاه صنعتي شريف ۷۷۰
 دانشگاه صنعتي مالك اشتر ۷۷۱
 دانشگاه عالمه طباطبايي ۷۷۲
 دانشگاه علم و صنعت ايران ۷۷۳
 دانشگاه علوم اسالمي رضوي ـ مشهد ۷۷۴
 م) مفيد(ره) ـ قم ل دانشگاه علوم انساني (دارالع ۷۷۵
 توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و ۷۷۶
 دانشگاه علوم پزشكي اراك ۷۷۷
 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ۷۷۸
 دانشگاه علوم پزشكي اروميه ۷۷۹
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ۷۸۰
 دانشگاه علوم پزشكي اهواز ۷۸۱
 دانشگاه علوم پزشكي ايران ۷۸۲
 دانشگاه علوم پزشكي ايالم ۷۸۳
 دانشگاه علوم پزشكي بابل ۷۸۴
 دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس ۷۸۵
 ا... (عج) دانشگاه علوم پزشكي بقيه ۷۸۶
 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ۷۸۷
 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند ۷۸۸
 دانشگاه علوم پزشكي تبريز ۷۸۹
 دانشگاه علوم پزشكي تهران ۷۹۰
 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان ۷۹۱
 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ۷۹۲
 م پزشكي زنجان دانشگاه علو ۷۹۳
 دانشگاه علوم پزشكي سمنان ۷۹۴
 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود ۷۹۵
 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ۷۹۶
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ۷۹۷
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز ۷۹۸
 دانشگاه علوم پزشكي قزوين ۷۹۹
 دانشگاه علوم پزشكي كاشان ۸۰۰
 دانشگاه علوم پزشكي كردستان ۸۰۱
 دانشگاه علوم پزشكي كرمان ۸۰۲

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي كد
 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ۸۰۳
 دانشگاه علوم پزشكي گرگان ۸۰۴
 دانشگاه علوم پزشكي گيالن ۸۰۵
 دانشگاه علوم پزشكي لرستان ۸۰۶
 دانشگاه علوم پزشكي مازندران ۸۰۷
 دانشگاه علوم پزشكي مشهد ۸۰۸
 دانشگاه علوم پزشكي همدان ۸۰۹
 ياسوج دانشگاه علوم پزشكي ۸۱۰
 دانشگاه علوم پزشكي يزد ۸۱۱
 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ۸۱۲
 دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري ۸۱۳
 دانشگاه علوم و فنون فارابي ۸۱۴
 دانشگاه علوم و فنون مازندران ۸۱۵
 دانشگاه فردوسي مشهد ۸۱۶
 دانشگاه قم ۸۱۷
 دانشگاه كاشان ۸۱۸
 دانشگاه كردستان ۸۱۹
 نشگاه گيالن دا ۸۲۰
 دانشگاه لرستان ۸۲۱
 دانشگاه مازندران ۸۲۲
 دانشگاه محقق اردبيلي ۸۲۳
 دانشگاه وليعصر (عج) ـ رفسنجان ۸۲۴
 دانشگاه هرمزگان ۸۲۵
 دانشگاه هنر ۸۲۶
 دانشگاه يزد ۸۲۷
 سازمان مديريت صنعتي ۸۲۸
 مجتمع دانشگاهي علوم دريايي ـ نوشهر ۸۲۹
 مجتمع آموزش عالي قم ۸۳۰
 ي ياسوج مجتمع آموزش عال ۸۳۱
 تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه پاسداران عالي مركزآموزش ۸۳۲
 مركز آموزش عالي بانكداري ـ بانك مركزي ۸۳۳
 مركز آموزش عالي كتابداري ۸۳۴
 مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه زنجان ۸۳۵
 مدرسه عالي شهيد مطهري ۸۳۶
 ذربايجان آ ومديريت حسابداري غيرانتفاعي عالي آموزش مؤسسه ۸۳۷
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كيش ۸۳۸
 انرژي وزارت نفت المللي پژوهشكده مؤسسه مطالعات بين ۸۳۹
 مركز آموزش عالي غيرانتفاعي خاتم ۸۴۰
 مركز آموزش عالي غيرانتفاعي خيام ـ مشهد ۸۴۱
 مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي ۸۴۲
 جه برنامه و بود سازمان توسعه و ريزي برنامه در پژوهش عالي مؤسسه ۸۴۳
 شناسي و مهندسي زلزله المللي زلزله پژوهشگاه بين ۸۴۴
 مركز آموزش مديريت دولتي ۸۴۵
 مركز پژوهشهاي شيمي و مهندسي شيمي ايران ۸۴۶
 » ره « مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ۸۴۷
 مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي سوره ۸۴۸
 مركز آموزش عالي رجاء (قزوين) ۸۴۹
 انقالب اسالمي و » ره « پژوهشكده امام خميني ۸۵۰
 مدارك سيستم فراگير دانشگاه پيام نور ۸۵۱
 المللي علوم و تحقيقات هاي عالي بين مركز آموزش ۸۵۲
 مؤسسه آموزش عالي سجاد ۸۵۳
 دانشگاههاي خارج از كشور دارندگان مدارك ۸۵۴
ها و مؤسسات آموزش عالي ساير دانشگاه ۸۵۵
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 نشگاه آزاد اسالمي دا ۱۳۹۲ ) سال Ph.D دكتري تخصصي( دوره

۴۲ 

 كه در آنها دوره كارشناسي ارشد داير است دانشگاه آزاد اسالمي هاي محل كد و نام - ) ۳ جدول شماره (
 دانشگاهي هاي محل نام گد

 آبادان ۱۵۱
 آباده ۲۱۶
 آزادشهر ۱۸۶
 آستارا ۱۶۴
 آشتيان ۱۹۹
 ا... آملي آيت ۲۶۰
 ابركوه ۲۵۹
 ابهر ۲۰۷
 اراك ۱۲۱
 اردبيل ۱۱۹
 ان اردست ۱۷۷
 اردكان ۲۸۳
 ارسنجان ۱۶۰
 اروميه ۱۰۳
 استهبان ۱۴۵
 اسالمشهر ۲۳۸
 اشكذر ۳۱۷
 » خوراسگان « اصفهان ۱۷۵
 اقليد ۱۶۱
 الكترونيكي ۵۰۳
 اليگودرز ۲۴۵
 امارات متحده عربي ۲۲۲
 اميديه ۱۸۷
 انار ۲۷۳
 اهر ۲۲۰
 اهواز ۱۰۶
 ايذه ۱۵۳
 ايالم ۲۵۴
 بابل ۱۵۶
 بافت ۲۲۱
 بافق ۲۲۳
 بجنورد ۱۸۲
 بردسير ۲۲۶
 بروجرد ۱۱۲
 بم ۲۴۰
 بناب ۱۴۴
 بندرعباس ۱۱۴
 بوشهر ۱۴۶
 زهرا بوئين ۲۹۹
 بهبهان ۲۱۵
 بيرجند ۱۳۱
 پرند ۲۹۸
 پزشكي تهران ۱۳۶
 تاكستان ۱۷۰
 تالش ۳۱۴
 تبريز ۱۰۲
 جام تربت ۱۱۸
 تربت حيدريه ۱۳۲
 تفت ۲۰۱
 تنكابن ۱۵۹
 تويسركان ۱۶۷

 دانشگاهي هاي محل نام گد

 تهران جنوب ۱۴۱
 تهران شمال ۱۵۷
 تهران مركزي ۱۰۱

 جاسب ۳۴۰
 جزيره خارك ۱۷۴
 جلفا ۴۷۱
 جهرم ۱۹۳
 جيرفت ۱۲۲
 چالوس ۱۵۸
 آباد خرم ۱۴۸
 خلخال ۲۱۳
 خمين ۲۶۲
 شهر خميني ۱۸۸
 خوي ۱۳۷
 داراب ۱۶۸
 دامغان ۱۴۲
 دزفول ۱۶۵
 دماوند ۲۵۰
 دورود ۲۴۸
 دهاقان ۱۸۳
 رشت ۱۱۷
 رفسنجان ۱۹۴
 رودهن ۱۱۳
 زاهدان ۱۰۹
 زرند ۲۱۱
 زنجان ۱۳۸
 ساري ۲۰۸
 ساوه ۱۸۱
 سبزوار ۱۲۷
 سپيدان ۲۵۱
 سراب ۱۲۴
 سمنان ۱۲۸
 سنندج ۱۱۰
 سوادكوه ۲۷۹
 سيرجان ۲۰۳
 شاهرود ۱۰۴
 شبستر ۱۹۵
 شوشتر ۲۰۴
 شهرري ۱۳۹
 شهرضا ۱۹۷
 » شهريار « شهرقدس ۲۵۲
 شهركرد ۱۳۳
 جلسي شهرم ۲۱۹
 شيراز ۱۶۳
 شيروان ۱۶۹
 طبس ۲۲۹
 شير عجب ۲۵۶
 علوم دارويي ۲۲۵
 علوم و تحقيقات ۱۲۳
 آذربايجان شرقي علوم و تحقيقات ۲۳۶
 آذربايجان غربي علوم و تحقيقات ۵۶۲

 دانشگاهي هاي محل نام گد

 علوم و تحقيقات اردبيل ۶۲۷
 علوم و تحقيقات البرز ۶۳۸
 علوم و تحقيقات ايالم ۶۳۹
 اهللا آملي يت ت آ علوم و تحقيقا ۶۶۱
 علوم و تحقيقات اصفهان ۵۶۸
 علوم و تحقيقات بروجرد ۶۱۴
 علوم و تحقيقات بوشهر ۶۳۲
 علوم و تحقيقات چهارمحال بختياري ۶۸۵
 علوم و تحقيقات خراسان جنوبي ۶۵۸
 رضوي علوم و تحقيقات خراسان ۶۱۷
 علوم و تحقيقات خراسان شمالي ۶۵۷
 علوم و تحقيقات خمين ۶۵۲
 علوم و تحقيقات خوزستان ۲۳۲
 علوم و تحقيقات دامغان ۶۸۸
 علوم و تحقيقات دماوند ۶۲۵
 علوم و تحقيقات زنجان ۶۲۶
 علوم و تحققات ساوه ۶۲۳
 علوم و تحقيقات سمنان ۶۲۲
 علوم و تحقيقات سيرجان ۶۳۷
 علوم و تحقيقات سيستان و بلوچستان ۶۳۰
 علوم و تحقيقات شاهرود ۶۶۰
 علوم و تحقيقات شهرقدس ۶۸۲
 علوم و تحقيقات فارس ۴۱۵
 قزوين علوم و تحقيقات ۶۲۸
 قم علوم و تحقيقات ۶۵۹
 كردستان علوم و تحقيقات ۶۱۵
 كرمان علوم و تحقيقات ۲۳۷
 كرمانشاه علوم و تحقيقات ۵۹۴
 علوم و تحقيقات كهگيلويه و بويراحمد ۶۴۹
 گلستان علوم و تحقيقات ۶۷۹
 گيالن م و تحقيقات علو ۶۱۳
 لرستان علوم و تحقيقات ۶۵۱
 مازندران علوم و تحقيقات ۶۲۹
 مركزي علوم و تحقيقات ۵۹۶
 هرمزگان علوم و تحقيقات ۶۱۸
 همدان علوم و تحقيقات ۵۹۳
 يزد علوم و تحقيقات ۶۲۴
 آبادكتول علي ۱۸۴
 فراهان ۲۴۴
 فردوس ۱۶۲
 فسا ۱۳۴
 فالورجان ۱۷۲
 اد فيروزآب ۱۲۹
 فيروزكوه ۱۳۵
 شهر قائم ۱۰۷
 قاينات ۲۶۱
 قزوين ۲۱۴
 قشم ۲۱۷
 قم ۱۵۴
 قوچان ۲۰۶
 » تهران شرق « دشت قيام ۲۸۴

 دانشگاهي هاي محل نام گد

 كازرون ۱۵۲
 كاشان ۱۱۶
 كاشمر ۲۱۲
 كرج ۱۱۵
 كرمان ۱۰۸
 كرمانشاه ۱۹۲
 گچساران ۱۴۹
 گرگان ۱۷۳
 گرمسار ۱۸۹
 گرمي ۳۹۱
 گناباد ۱۴۰
 گنبدكاووس ۲۷۴
 رستان ال ۱۵۵
 المرد ۲۴۳
 الهيجان ۲۰۲
 لبنان ۲۳۱
 ماهشهر ۱۹۱
 مباركه ۱۹۰
 محالت ۲۰۰
 مراغه ۱۴۷
 المللي بندر انزلي مركز بين ۶۴۸
 المللي قشم مركز آموزش بين ۵۹۷
 المللي آموزش الكترونيكي قشم مركز بين ۶۰۲

 المللي كيش مركز بين ۶۱۹
 خليج فارس المللي مركز آموزش بين ۵۶۷
 مرند ۱۲۵
 مرودشت ۱۹۸
 مشهد ۱۱۱
 مالير ۱۹۶
 ملكان ۳۰۰
 مهاباد ۱۶۶
 مهريز ۳۱۶
 ميانه ۲۱۸
 ميبد ۱۷۹
 ميمه ۲۰۵
 نائين ۱۷۶
 آباد نجف ۱۵۰
 نراق ۱۸۵
 نطنز ۲۸۹
 نكا ۳۱۱
 نور ۲۳۹
 نيشابور ۱۳۰
 ورامين ۱۴۳
 هريس ۳۸۸
 همدان ۱۷۱
 هيدج ۴۰۰
 ياسوج ۱۲۰
يزد ۱۰۵
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 از سـهميه رزمنـدگان و ضـوابط برخـورداري ) : ۱ پيوست شماره (
 ايثارگران انقالب اسالمي

 و تبصــره هــاي ۱ رزمنــدگاني كــه براسـاس مــاده رزمنـدگان :
 نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيالت براي ين ي چهارگانه ماده مذكور و آ

 ورود رزمندگان و جهـادگران داوطلـب بسـيجي بـه دانشـگاهها و
 ، بطـور ، حداقل شش ماه متوالي يا متنـاوب زش عالي مؤسسات آمو

 مراجعه بـه نـواحي اند، با داوطلبانه در مناطق عملياتي حضور داشته
 پيماني نيروهاي مسلح و و آن دسته از پرسنل كادر ثابت بسيج سپاه
 ماه متناوب عـالوه بـر ميـزان مـوظفي ۹ ماه متوالي يا ۶ كه حداقل

 وطلبانـه در خطـوط مقـدم جبهـه ، به صورت دا شركت در عمليات
 اند، با تأييد باالترين مقام هريك از سازمانهاي نيروهاي حضور داشته

 ، سـپاه، نيـروي ارتـش سـتاد مشـترك مسلح (حسب مورد توسـط
 ، ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهـاي انتظامي

 ر بخـش به شرح اشاره شده د مسلح و سازمانهاي وابسته و تابعه) و
 نـام رخواسـت ثبـت فـرم د ۱۸ بنـد مربوط در مربع انتخاب با پنجم

 اينترنتي تقاضاي خود جهت استفاده از اين سهميه را اعالم نمايند.
 سهميه رزمندگان مخصوص فرد رزمنده بـوده و فرزنـدان تذكر :

 اين عزيزان امكان استفاده از سهميه والدين خود را ندارند.
 هـاي و تبصـره ۱ زمنده كه براساس ماده جهادگران ر جهادگران :

 ي قانون ايجاد تسهيالت براي ي نامه اجرا ين ي چهارگانه ماده مذكور و آ
 ورود رزمنـدگان و جهــادگران داوطلـب بســيجي بـه دانشــگاهها و
 مؤسسات آموزش عالي حداقل شش ماه متوالي يا متناوب، بـه طـور

 ح اشاره شده در به شر اند داوطلبانه، در مناطق عملياتي حضور داشته
 درخواسـت فـرم ۱۸ بنـد مربـوط در مربـع انتخاب با و پنجم بخش
 تقاضاي استفاده از اين سهميه را اعالم نمايند. ، اينترنتي نام ثبت

 توضيح : آن دسته از جهادگران رزمنده كه سوابق جبهه داوطلبانه آنها بـه سـپاه
 به شرح مربوط به سهميه خود منتقل شده است به مراكز سپاه و مابقي جهت پيگيري امور

 به مراكز جهاد كشاورزي مراجعه نمايند. پنجم اشاره شده در بخش
 براساس مصوبه هيـأت محتـرم وزيـران در جلسـه بسيجي فعال :

 نامـه اجرايـي آيين ز يكي از شرايط ئ بسيجياني كه حا ۷۷ / ۴ / ۲۸ مورخ
 ، مشـمول قــانون ايجـاد تســهيالت بــراي ورود ) باشــند ۲۰۱ مـاده (

 دگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشـگاهها و مؤسسـات رزمن
 نامـه اجرايـي آن ين يـ و آ ۱۳۷۶ آموزش عالي كشور مصـوب سـال

 هستند.
 فرم درخواست ۱۸ مربع مربوط در بند انتخاب گونه افراد با اين

 توانند تقاضاي خـود مي پنجم نام و به شرح اشاره شده در بخش ثبت
 اعالم نمايند. جهت استفاده از اين سهميه را

 واجدين شرايط استفاده از سهميه بسيجي فعال، فقط يـك بـار حـق : ۱ تذكر

 دارند. بنابراين داوطلبـاني كـه نام و ثبت استفاده از سهميه مزبور را در صورت قبولي

 قبالً در هريك از مقاطع تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي از سهميه مذكور استفاده كـرده

 حق استفاده مجدد از آن را ندارند. باشند نام نموده و ثبت

 فعـال، جهـت داوطلبان واجد شرايط اسـتفاده از سـهميه بسـيجي : ۲ ذكر ت

 در حـد دوره دكتري تخصصـي برخورداري از اين امتياز به منظور پذيرش در آزمون

 % نمره كل آخرين نفر پذيرفتـه شـده عـادي ۹۵ بايستي ها، مي ظرفيت مصوب سهميه

 ب نمايند. (بدون سهميه) را كس

 نـام فرم ثبت ۱۹ : دريافت كد رهگيري از مراكز سپاه و درج آن در بند ۳ تذكر

 اينترنتي براي متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان و بسـيجي فعـال و آن دسـته از

 جهادگران رزمنده كه سوابق جبهه داوطلبانه آنها به سپاه منتقل شده، اجباري است.

 انتخـاب با توانند دان و همسران آنان مي آزادگان، فرزن آزادگان :
 از سـهميه نـام اينترنتـي فرم درخواست ثبـت ۱۸ مربوط در بند مربع

 . آزادگان استفاده نمايند
 % و ۲۵ جانبازان انقالب اسالمي بـا جانبـازي حـداقل جانبازان :

 % و ۲۵ باالتر و همچنين همسران و فرزنـدان جانبـازان بـا جانبـازي
 فـرم درخواسـت ۱۸ مربع مربـوط در بنـد انتخاب با توانند باالتر مي

 از سهميه جانبازان استفاده نمايند. نام اينترنتي ثبت
 فرزندان آزادگان جنگ تحميلي و جانبازاني كه متحمـل تبصره :

اند در حكـم فرزنـدان شـاهد محسـوب % شده ۵۰ ضايعاتي بيش از
 مند خواهند شد. گرديده و از مزاياي ايشان بهره

 بـا تواننـد ر و فرزندان شهدا، اسرا و مفقـودين مـي همس شاهد :
 از نـام اينترنتـي فرم درخواست ثبـت ۱۸ مربع مربوط در بند انتخاب

 سهميه شاهد استفاده نمايند.
 طبق مقررات، خواهر و برادر شهيد در شمول اسـتفاده از تذكر :

 گيرد. سهميه شاهد قرار نمي

 ه هر دليل متقاضي استفاده از نام اينترنتي ب داوطلباني كه در زمان ثبت

 اين دفترچه راهنما » ۱ « سهميه رزمندگان و ايثارگران مطابق پيوست شماره

 نباشند، پس از زمان اعالم نتايج درخواست آنان در خصوص اصالح يا اعمال

باشد. ها قابل قبول نمي اين سهميه
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۴۴ 

% 

 ) Ph.D دكتري تخصصي ( دوره وظيفه عمومي داوطلبان خدمت ) : شرايط ۲ پيوست شماره (
 عمومي وظيفه خدمت شرح وضعيت كد و ضعيت

 پايان خدمت. داشتن كارت ۱
 موارد خاص. پزشكي يا ، ئم كفالت داشتن كارت معافيت دا ۲
 مشروط بر اين كه در زمان قبـولي ۱۳۵۲ كارشناسي ارشد ناپيوسته متولد التحصيالن دوره و قبل از آن، همچنين فارغ ۱۳۴۲ نيمه اول متولدين ۳

 در دانشگاه كارت معافيت دائم خود را ارائه نمايند.

۴ 

 ها مشروط بر ارائه گواهي از دستگاه يا ها و دستگاه ناپيوسته و دكتري عمومي متعهد خدمت به سازمان التحصيالن دوره كارشناسي ارشد فارغ
 به اتمام خواهد رسيد در غير اين صورت گواهي شـود كـه ۹۲ ربوطه كه دوره تعهد خدمت مشمول به طور قطع در شهريور ماه م وزارتخانه

 گـردد و دوره ذينفع متعهد است به جاي خدمت وظيفه عمومي در دستگاه ذيربط خدمت نمايد و با تحصـيل وي در دانشـگاه موافقـت مـي
 سوب نخواهد شد. تحصيل وي در دانشگاه جزو مدت تعهد مح

 يا پيماني نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسالمي ايران با ارائه گواهي از يگان خدمتي با ذكر نوع همكاري فرد در نيرو و شاغلين رسمي ۵
 موافقت با تحصيل در دانشگاه.

۶ 

 هـاي تحصـيلي راغت از تحصـيل آنـان در دوره التحصيالن دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري عمومي كه بيش از يك سال از ف فارغ -
 مذكور سپري نشده باشد.

 الذكر كه بيش از يك سال از فراغت از تحصيل آنان سپري شده است بايستي به موقع و بدون لحاظ غيبت به هاي فوق التحصيالن دوره فارغ -
 ابق ضوابط اقدام خواهد شد. خدمت اعزام شده باشند در اين صورت در مورد صدور مجوز ترخيص از خدمت آنان مط

۷ 

 هاي علميه كه داراي معافيت تحصيلي حوزه صادره از وظيفه عمومي باشند تا زماني كه اشتغال به تحصيل آنان از سـوي مركـز طالب حوزه
 توانند دانشگاه مي در صورت موافقت مديريت حوزه علميه استان با تحصيل طلبه در هاي علميه استان محل تحصيل تأييد شود، مديريت حوزه

 بدون درخواست معافيت تحصيلي در دانشگاه تحصيل نمايند و در صورت ابطال معافيت تحصيلي از سوي حوزه علميه مربوطه به هر دليـل
 ريخ باشند. اين افراد بايستي در هر نيمسال گواهي اشتغال به تحصيل در حوزه (بـا ذكـر شـماره و تـا مجاز به ادامه تحصيل در دانشگاه نمي

 معافيت تحصيلي حوزه) را به دانشگاه ارائه نمايند.
 هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري عمومي را در مدت مجاز شدگان مقطع دكتري تخصصي (اعم از با آزمون يا بدون آزمون) بايستي دوره پذيرفته : تذكر

 اتمام رسانده و فاقد غيبت باشند. به اتمام رسانده در غير اين صورت با مجوز وظيفه عمومي تحصيل را به

 » باسمه تعالي «

 بدون آزمون ) Ph.D ( التحصيالن ممتاز جهت شركت در دوره دكتري تخصصي گواهي تأييد مدرك تحصيلي فارغ ) : ۳ پيوست شماره (

 بدينوسيله گواهي مي نمايد،

 فرزند به شماره شناسنامه خانم / آقاي

ــا در رشته اريخ در ت ــته بـ ــد ناپيوسـ ــي ارشـ ــع كارشناسـ  مقطـ

 التحصيل شده است. فارغ نامه و نمره پايان معدل كل

 عاون آموزشي مهر و امضاي رئيس دانشكده / م

 دانشگاه آزاد اسالمي صادر شده و هيچگونـه ارزش ديگـري ۱۳۹۲ نام در دوره دكتري تخصصي بدون آزمون سال اين گواهي صرفاً براي ثبت
 ندارد.

سال ماه روز
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۴۵ 

 » سمه تعالي ا ب «

 ...................................... نام پدر : ...................................... نام : ............................................... نام خانوادگي :

 .................... ... ............. محل صدور : ...................... ................... شماره شناسنامه : ......................... تاريخ تولد :

 نوع معلوليت :

 5 معلول ناشنواي مطلق ـ ۱
 5 . باشد هاي حركتي (به استثنا دستها) داراي نوعي معلوليت مي معلول جسمي و حركتي كه در اندام ـ ۲
 5 به باال در هر دو چشم ديد ندارند) % ۷۰ معلول نابيناي مطلق (معلولين نابينائي كه ـ ۳
 5 جهت ارتباط با محيط اطراف دچار مشكل شود) » سمعك « معلول نيمه شنوا (معلولي كه بدون وسيله كمكي ـ ۴
 5 . باشد هاي فوقاني داراي نوعي معلوليت مي معلول جسمي و حركتي كه در اندام ـ ۵
 5 درك نور را از فاصله يك متري و بيشتر دارند) معلول نيمه نابينا ( معلولين نابينائي كه ـ ۶

 ، رشته (Ph.D) اينجانب با مشخصات فوق، درخواست صدور گواهي ويژه معلولين جهت شركت در آزمون ورودي دكتري تخصصي
 را دارم. ...........................................................

 ................................... خيابان : .................................................... شهر/روستا : ...................................... ......... آدرس محل سكونت : استان :

 ............................................. پالك : ......... .................................................................................................... كوچه :

 امضاي داوطلب: تاريخ تنظيم: نام و نام خانوادگي داوطلب :

 مراتب فوق مورد تأييد است.

 پذيرش و هماهنگي استان تهران: معاونت توانبخشي استان :

 نام و نام خانوادگي: نام خانوادگي : نام و

 امضاء و مهر امضاء و مهر

 در اين قسمت چيزي ننويسيد.

 خود ۳ × ۴ لطفاً عكس
 سب مايع در را با چ

 . اين محل بچسبانيد

 كننده ) : گواهي ويژه داوطلبان معلول شركت الف - ۴ پيوست شماره (
۱۳۹۲ سال (Ph.D) در آزمون ورودي دكتري تخصصي
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 » سمه تعالي ا ب «

 ............ .................................................. ...... رئيس محترم مركز آزمون

 سالم عليكم ؛

 فرزند بدينوسيله آقاي

 از استان اي درصد  به شماره رايانه جانباز معزز

 در آزمون مذكور به علت حائز شرايط بودن در طلب شماره و داو

 هاي مشروحه زير (بند عالمتگزاري شده) تقاضاي استفاده از منشي/ رابط را دارد لذا خواهشمنداست با عنايت به نوع ضايعه جانبازي يكي از رديف

 يشتر جهت پاسخگويي به سؤاالت مبذول گردد. اقدام مقتضي در اين خصوص و همچنين استقرار در محل مناسب و ارائه زمان ب
 (جانبازي كه فاقد بينايي بوده يا حداكثر بينايي او پس از اصالح كمتر از 5 نابينايي - ۱

۲۰۰ 
 باشد). ۲۰

 5 ندارد 5 ضمناً ايشان دفترچه آزمون بريل نياز دارد
 (جانبازي كه بينايي او پس از اصالح بين 5 بينايي كم - ۲

۲۰۰ 
 تا ۲۰

۷۰ 
 باشد. ۲۰

 5 ندارد 5 دارد نياز ضمناً ايشان دفترچه آزمون درشت خط
 (جانبازي كه قادر به شنيدن گفتار ديگران نيست و ميزان ناتواني حس شنوايي او پس از اصالح هفتاد دسي بل 5 ناشنوايي عميق/كر و الل - ۳

 باشد).
 دسي بل باشد). ۶۹ تا ۳۵ (جانبازي كه ميزان ناتواني حس شنوايي او پس از اصالح بين 5 ايي نيمه شنو - ۴
 باشد). ها يا دست كاتب داراي قطع عضو يا از كارافتادگي مي (جانبازي كه از ناحيه دست 5 ها قطع يا از كار افتادگي دست - ۵
 (جانباز قطع نخاع از ناحيه گردن يا كمر كه نياز به استفاده از ويلچير دارد). 5 قطع يا از كارافتادگي پاها - ۶
 ها در انتقال گفتار به ديگران نيز دچار اختالل ديدگي از ناحيه سر عالوه بر از كارافتادگي دست (جانبازي كه به دليل آسيب 5 فلج مغزي - ۷

 باشد). مي
 لب : آدرس دقيق محل سكونت و شماره تلفن تماس داوط

 ه طق ران شهرستان/ من گ رئيس بنياد شهيد و امور ايثار

 مهر و امضاء :

 خود ۳ × ۴ لطفاً عكس در اين قسمت چيزي ننويسيد.
 را با چسب مايع در
 . اين محل بچسبانيد

 هاي ويژه طلبان جانباز داراي معلوليت نامه داو معرفي ) : ب - ۴ پيوست شماره (
انشگاه آزاد اسالمي د ۱۳۹۲ سال (Ph.D) دكتري تخصصي دوره ورودي در آزمون
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 نام و شركت اتباع خارجي شرايط و ضوابط ثبت ) : ۵ پيوست شماره (

 مقيم جمهوري اسالمي ايران در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي

 شرايط داوطلبان :
 كليه اتباع خارجي مقيم كشور جهت شـركت در آزمـون سـال

 دكتـري بايد عالوه بر شرايط عمـومي و اختصاصـي آزمـون ۱۳۹۲
 شرايط زير نيز باشند: داراي ) Ph.D تخصصي (

 و داراي ايـران جمهوري اسالمي نام اتباع خارجي مقيم ثبت - ۱
 در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي منوط به داشـتن اقامت قانوني

 : باشد يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر زير مي
 دفترچه پناهنـدگي سياسـي صـادره از نيـروي انتظـامي - ۱ - ۱

 . جمهوري اسالمي ايران
 اي كه داراي پروانه اقامت با حداقل اعتبار شـش گذرنامه - ۱ - ۲

 ماه باشد.
 كارت هويت اتباع خارجي صادره از اداره كل امور اتباع - ۱ - ۳

 . ۱۳۹۲ و مهاجرين خارجي وزارت كشور داراي اعتبار در سال
 دار صـادره از اداره كـل امـور برگ تردد خروجي مدت - ۱ - ۴

 . ت كشور اتباع و مهاجرين خارجي وزار
 صـادره از سـوي اداره كـل هشتم كارت آمايش مرحله - ۱ - ۵

 امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور.
 هاي تحصيلي اتباع خارجي پذيرفته شده در هر يك از رشته - ۲

 بايست واجد شرايط و ضوابط اعالم شده از سوي مركز آزمـون مي
 مربوطه و باشند و محل تحصيل خود را با توجه به شرايط و ضوابط

 رعايت مناطق ممنوعه در هنگام تعيين رشته انتخاب نموده باشند در
 نام و ادامـه غير اين صورت قبولي آنان منتفي تلقي گرديده و از ثبت

 آيد. تحصيل آنان ممانعت به عمل مي
 هـاي ذيـل ممنـوع شركت اتباع خارجي در رشـته : ۱ تذكر مهم

 باشد : مي
 ها). ايش مهندسي هوا فضا (كليه گر - ۱
 ها). اي (كليه گرايش مهندسي هسته - ۲
 ها). مهندسي شيمي (كليه گرايش - ۳

 جهت اطالع از مناطق ممنوعه براي تردد و اقامـت : ۲ تذكر مهم
 توانيد به صفحه بعد مراجعه فرماييـد. شـايان ذكـر اتباع خارجي مي

 اع خارجي مقيم مجاز به انتخاب رشـته در ايـن منـاطق ب است كه ات
 اشند. ب نمي

 اي كه مغايرت شرايط داوطلب با شرايط اعالم در هر مرحله - ۳
 شده از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور
 تشخيص داده شد از ادامه مراحـل گـزينش يـا تحصـيل داوطلـب

 آيد. جلوگيري به عمل مي
 به استثناي دارندگان دفترچه پناهندگي سياسي و آن دسته از - ۴

 جوياني كه بنا به داليلي موجه قادر به عزيمت به كشور متبـوع دانش
 شـدگان در نام و ادامه تحصيل ساير پذيرفتـه باشند، ثبت خويش نمي

 ها و مؤسسات آموزش عالي كشور منوط به انجام تشريفات دانشگاه
قانوني خروج از كشور و اخذ گذرنامه با رواديـد تحصـيلي معتبـر

 هاي واجد شرايط قانوني كه داراي گذرنامه باشد. بنابراين ورودي مي
 اداره كل واحـدهاي اي كه توسط نامه باشند برابر شيوه تحصيلي نمي

 دانشگاه آزاد اسالمي تهيه و بـه واحـدهاي المللي و برون مرزي بين
 دانشگاهي ابالغ خواهد شد پذيرش اوليه شده و در اولـين نيمسـال

 گـردد. نوات اعطا مي تحصيلي به آنان مرخصي بدون احتساب در س
 بديهي است پس از انجام تشريفات قانوني خروج از كشور صـدور
 گذرنامه و اخذ رواديد تحصيلي در نيمسال بعدي طبـق ضـوابط از

 نام قطعي خواهد شد. دانشجو ثبت
 گزينـه نام در آزمـون شدگان در هنگام ثبت چنانچه پذيرفته - ۵

ــان لغــو اتبــاع غيــر ايرانــي را عالمــت نــزده باشــند، پــذ  يرش آن
 گردد. مي

 زمان اتباع غير ايرانـي شـاغل بـه تحصـيل در تحصيل هم - ۶
 هاي آزاد، دولتـي، آموزشي دانشگاه واحدهاي و مراكز ها و دانشگاه

 المصـطفي (ص) كـز جامعـه ا نور، جامع علمـي كـاربردي و مر پيام
 ممنوع است. » ع « و آموزش عالي اهل بيت العالميه
 شدگان غيرايرانـي، محـرز پذيرفته چنانچه در حين تحصيل - ۷

 بـوده و ) Ph.D دكتري تخصصـي ( گردد كه دانشجو داراي مدرك
 مجدداً با شركت در آزمون، در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته شده
است از تحصيل آنان ممانعت بـه عمـل آمـده و اخـراج محسـوب

 ز گردند. دانشگاه محل قبولي اتباع غير ايراني، ملزم به اخذ تعهد ا مي
 نام اوليه هستند. دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت

 جمهوري اسالمي ايـران هيچگونـه تعهـدي در خصـوص - ۸
 صدور مجوز اقامت براي خانواده پذيرفته شدگان (به استثناي همسر

 و فرزند داراي اقامت قانوني دانشجو) در كشور ندارد.
 هـايي كـه منجـر بـه ايجـاد پذيرش اتباع خارجي در رشته - ۹

 دات استخدامي براي جمهوري اسالمي ايـران شـود و همچنـين تعه
 هاي خاصي كه در اين دفترچه راهنما قيد شده اسـت برخي از رشته

باشد. اكيداً ممنوع مي
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 دانشگاه آزاد اسالمي ۱۳۹۲ ) سال Ph.D دكتري تخصصي( دوره

۴۸ 

 هاي تابعه به تفكيك شهرستان خارجي اقامت اتباع جهت ممنوعه هاي و شهرستان ها اسامي استان

 ه هاي ممنوع شهرستان استان رديف
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع مي بايجان شرقي آذر ۱
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع ـ كليه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع خارجي ممنوع مي آذربايجان غربي ۲
 سـوار، گرمـي، آبـاد، بيلـه هاي پـارس باشد و اقامت اتباع عراقي در شهرستان اقامت اتباع افغاني ممنوع مي اردبيل ۳

 باشد. شهر و نمين ممنوع مي مشكين
 اصفهان، دهاقان، استان شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، بخش مركزي هاي نطنز، فريدن، فريدون شهرستان اصفهان ۴

 باشد. براي اقامت اتباع افغاني ممنوع مي و ابوزيد دستان ار ، برخوار نائين، گلپايگان
 اقامت اتباع خارجي در استان بالمانع است. البرز ۵
 هاي مهران، دهلران و شهرهاي اقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستان ايالم ۶

 باشد. ممنوع مي مرزي
 باشد. گناوه براي اقامت اتباع افغاني ممنوع مي و هاي ديلم صرفاً شهرستان بوشهر ۷
 بالمانع است. شهرداري تهران ۱۳ در منطقه به استثناء منطقه خجير اقامت اتباع خارجي در استان تهران ۸
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع مي چهارمحال و بختياري ۹
 باشد اي مرزي استان براي اقامت اتباع خارجي ممنوع مي هاي فردوس و سرايان و همچنين شهره شهرستان خراسان جنوبي ۱۰

 همچنين اقامت اتباع عراقي در كل استان ممنوع است.
 جام، قوچان، تايباد، خواف، سرخس، كالت نادري و درگز براي اقامت اتبـاع هاي مرزي : تربت شهرستان خراسان رضوي ۱۱

 افغاني ممنوع است.
 باشد. ي و عراقي ممنوع مي اقامت اتباع افغان خراسان شمالي ۱۲

 خوزستان ۱۳
 گتونـد ممنـوع و اقامـت سـاير اتبـاع خـارجي در شهرستان در سطح استان به استثناء اقامت اتباع افغاني

 باشد. هاي آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان ممنوع مي شهرستان
 ادان و خرمشـهر بالمـانع هـاي آبـ اقامت اتباع خارجي دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان تبصره :

 باشد. مي
 باشد. هاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي مجاز مي اقامت اتباع افغاني ممنوع ـ صرفاً شهرستان زنجان ۱۴
 سمنان ۱۵

 مركز آزمايش معراج يك و منطقه دامغان از جاده جنـدق بـه طـرف ، منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام
 هـاي اقامـت اتبـاع افغـاني در شهرسـتان باشـد. مي ممنوع اقامت اتباع خارجي براي سراج مايش ز مركز آ

 شاهرود و دامغان ممنوع است.
 هـاي باشد. اقامت و تردد اتباع خـارجي در شهرسـتان افغاني و عراقي در كل استان ممنوع مي اقامت اتباع سيستان و بلوچستان ۱۶

 ي خاش، ايرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع است. ها هاي مرزي شهرستان زابل، هيرمند و زهك و نيز بخش
 و خنج براي اقامت اتباع افغاني ريز اشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم، ني هاي فيروزآباد، فر شهرستان فارس ۱۷

 باشد. ممنوع مي
 . باشد به استثناء شهرستان قزوين ساير شهرهاي استان براي اقامت اتباع افغاني ممنوع مي قزوين ۱۸
 اقامت اتباع خارجي در استان بالمانع است. قم ۱۹
 هـاي بانـه و مريـوان و همچنـين اقامت اتباع افغاني ممنوع ـ بخش مركزي شهرسـتان سـقز و شهرسـتان كردستان ۲۰

 باشد. شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع خارجي ممنوع مي
 كرمان ۲۱

 ، قلعـه گـنج، فاريـاب، نرماشـير، ريگان، بـم عنبرآباد، ، هاي منوجان، بافت اقامت اتباع افغاني در شهرستان
 ممنـوع اسـت همچنـين اقامـت اتبـاع عراقـي در كـل اسـتان ممنـوع رودبار فهرج كهنوج، جيرفت، انار،

 باشد. مي
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع ـ كليه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع خارجي ممنوع مي كرمانشاه ۲۲
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع مي بويراحمد كهگيلويه و ۲۳
 باشد. هاي گرگان و گنبد براي اقامت اتباع افغاني مجاز مي صرفاً شهرستان گلستان ۲۴
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع مي گيالن ۲۵
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع مي لرستان ۲۶
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع مي مازندران ۲۷
 هاي آشتيان، تفرش، خمين، شازند، محالت، زرنديه، كميجان و بخش خنداب از توابع اراك براي شهرستان ركزي م ۲۸

 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع مي
 باشد. كل استان آباد، قشم، ابوموسي و جاسك ممنوع مي هاي كيش، حاجي اقامت اتباع عراقي در شهرستان هرمزگان ۲۹

 ني ممنوع است. براي اقامت اتباع افغا
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع مي همدان ۳۰
باشد. هاي خاتم و بافق براي اقامت اتباع افغاني ممنوع مي صرفاً شهرستان يزد ۳۱
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پيوست شماره (6):  جدول نام ، نشاني و تلفن محل هاي دانشگاهي  دوره دكتري تخصصي

شماره تلفن و كد شهرستاننام محل دانشگاهي  نشــــاني محـــل دانشــــگاهــي

استان آذربايجان شرقي
4-2228211،2235583 - (0426)واحد اهر كيلومتر 2 جاده اهر- تبريز، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي

5-3318681 - (0411)واحد تبريز كيلومتر 2 جاده تهران، مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي

4-2225311 - (0471)واحد شبستر جنب پارك آزادگان، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي

واحد علوم و تحقيقات 
آذربايجان شرقي

(0411) - 3378343 تبريز ، شهرك باغميشه ، الهيه ، خيابان سبالن

2-2265111 ، 2264065 - (0491)واحد مرند كيلومتر 2 جاده تبريز، ميدان دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمي

استان اصفهان
9-5354001 - (0311)واحد اصفهان(خوراسگان) اصفهان ، انتهاي خيابان جي (جي شرقي) ، ارغوانيه

3-2624051 - (0322)واحد دهاقان كيلومتر 3 جاده دهاقان- شهرضا

5-3243001 - (0321)واحد شهرضا انتهاي خيابان پاسداران

واحد علوم و تحقيقات 
اصفهان

(0311) - 6624961 ، 6624963 اصفهان ، پل خواجو ، خيابان آبشار اول ، نرسيده به چهارراه آبشار ، شهرز

5550055 - (0361)واحد كاشان كيلومتر3 جاده كاشان- قم، جنب بيمارستان شهيد بهشتي

9-2644048 - (0331)واحد نجف آباد بلوار دانشگاه

استان البرز
6-4418143 - (0263)واحد كرج انتهاي رجائي شهر، بلوار شهيد موذن، مجتمع دانشگاهي حضرت اميرالمومنين(ع)

استان بوشهر
9-5682305 - (0772)واحد بوشهر شهرجديد عاليشهر، بلوار دانشگاه، مجتمع دانشگاهي عاليشهر

استان تهران
30-88830826 - (021)واحد تهران جنوب خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالي، تقاطع خيابان آذرشهر، شماره 209

4-22948423 - (021)واحد تهران شمال چهارراه پاسداران، ميدان هروي، خيابان گلستان پنجم، خيابان مكران جنوبي، پالك 16

3-66933501 - (021)واحد تهران مركزي خيابان آزادي، خيابان اسكندري شمالي، خ فرصت شيرازي پالك 160

24-76505017 - (021)واحد رودهن جاده دماوند- فيروزكوه

6-44865154 - (021)واحد علوم و تحقيقات ميدان پونك، انتهاي بزرگراه اشرفي اصفهاني، به طرف حصارك

استان چهارمحال وبختياري
3-3361000 - (0381)واحد شهركرد رحمتيه، مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي

استان خراسان(جنوبي،رضوي و شمالي)
2646810،2467871 - (0571)واحد سبزوار ميدان دكتر شريعتي، خيابان دانشگاه

پرديس علوم و تحقيقات 
خراسان رضوي

(0551) - 6621901-10 نيشابور،خيابان پژوهش، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي
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پيوست شماره (6):  جدول نام ، نشاني و تلفن محل هاي دانشگاهي  دوره دكتري تخصصي

شماره تلفن و كد شهرستاننام محل دانشگاهي  نشــــاني محـــل دانشــــگاهــي

7-8250501 - (0532)واحد كاشمر بلوار سيدمرتضي، كيلومتر4 مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي

4-6220010 - (0511)واحد مشهد قاسم آباد، بلوار اماميه، اماميه 59، دانشگاه آزاد اسالمي

استان خوزستان
4،4460118-4460113 - (0631)واحد آبادان آبادان، بلوار آيت ا.. طالقاني، روبروي بيمارستان آيت ا.. طالقاني، دانشگاه آزاد اسالمي

واحد علوم و تحقيقات 
خوزستان

(0611) - 4435280-4 اهواز، بلوار پاسداران، سه راهي فرودگاه

استان زنجان
پرديس علوم و تحقيقات 

زنجان
(0241) - 4221001-7 زنجان ، اعتماديه خيابان معلم

استان سمنان
4-5236813 - (0232)واحد دامغان كيلومتر 1 جاده چشمه علي، بعد از شهرك گلستان

4440029،3330155 - (0231)واحد سمنان ميدان اميركبير، كيلومتر 5 جاده دامغان، ، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي

استان سيستان وبلوچستان
پرديس علوم و تحقيقات 

سيستان و بلوچستان
(0541) - 2522060-1 زاهدان ، خيابان پرستار ، بعد از بيمارستان تامين اجتماعي

استان فارس
 ، 2-6410040 - (0711)واحد شيراز

2342021-33
شيراز - كيلومتر 5 جاده صدرا ، سمت راست ، مجتمع پرديس دانشگاه آزاد اسالمي

واحد علوم و تحقيقات 
فارس

(0729) - 4692128 مرودشت، كيلومتر 18 جاده سد درودزن، مجتمع علوم و تحقيقات فارس

استان قزوين
7-5270130 - (0282)واحد تاكستان كيلومتر 5 جاده همدان، نرسيده به سه راه شامي شاپ،مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي

6-3665275 - (0281)واحد قزوين خيابان دانشگاه ، باالتر از پونك

استان قم
5-7780001 - (0251)واحد قم بلوار 15 خرداد، امامزاده سيدعلي (ع)، خيابان آيت ا.. طالقاني ، ميدان پليس

استان كرمان
واحد علوم و تحقيقات 

كرمان
(0341) - 3201583 كرمان ، كيلومتر اول جاده جوپار

50-3210043 - (0341)واحد كرمان بلوار وليعصر(عج)، دانشگاه آزاد اسالمي

استان كرمانشاه
واحد علوم و تحقيقات 

كرمانشاه
(0831) - 8255582-3 ، 8255589 كرمانشاه ، بلوار شهيد بهشتي ، سه راه 22 بهمن ، اتهاي باغ ني
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شماره تلفن و كد شهرستاننام محل دانشگاهي  نشــــاني محـــل دانشــــگاهــي

استان گيالن
4223152 - (0131)واحد رشت فلكه گاز، كيلومتر 3 جاده رشت-الكان، پل تالشان

پرديس علوم و تحقيقات 
گيالن

(0131) - 7223757 ، 7223607 ، 
7233757

رشت , گلسار ، خيابان 92 ، پالك 2

3-2229081 - (0141)واحد الهيجان خيابان كاشف شرقي، انتهاي كوي شقايق، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي

استان مازندران
3-2132891 - (0151)واحد ساري كيلومتر 7 جاده دريا ، مجتمع دانشگاهي

استان مركزي
9-4132451 - (0861)واحد اراك ميدان امام خميني (ره)، بلوار امام خميني (ره)، شهرك دانشگاهي اميركبير، دانشگاه آزاد اسالمي

پرديس علوم و تحقيقات 
ساوه

(0255) - 2251998 ساوه ، ميدان فلسطين، دانشگاه آزاد اسالمي

استان هرمزگان
4-6665500 - (0761)واحد بندرعباس بلوار امام خميني (ره)، چهارراه نخل ناخدا، بلوار دانشگاه، پرديس

5227136،5224470 - (0763)واحد قشم خيابان وليعصر(عج)، روبروي مسجد ايمان

مركز آموزش بين المللي
 قشم

(0763) - 5227136 ، 5224470 خيابان وليعصر (عج) ، روبروي مسجد ايمان

6-4455765 - (0764)مركزبين المللي كيش كيش ، ميدان سنائي ، ساختمان كيش اير ، طبقه اول ، واحد 506

در واحدهاي بين الملل شهريه هرنيمسال (ترم) تحصيلي به صورت ارزي مي باشد و در محل دانشگاهي اعالم مي گردد.

استان همدان
پرديس علوم و تحقيقات 

همدان
(0811) - 4494000-9 همدان ، انتهاي شهرك شهيد مدني، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي

2228093 - (0851)واحد مالير پارك سيفيه، باالتر از بيمارستان امام حسين (ع)، دانشگاه آزاد اسالمي

9-4494000 - (0811)واحد همدان انتهاي شهرك شهيد مدني، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي

استان يزد
9-8211390 - (0351)واحد يزد صفائيه، بلوار پرفسور حسابي، بلوار شهداي گمنام

واحدهاي دانشگاهي خارج از كشور
143664696 - (0097)واحد امارات متحده عربي Block4A-knowledge village -Dubai-p.o box :502321-Dubai- U.A.E
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 ستاد پاسخگويي مركز آزمون تلفن

 ۲۳۵۳۳۰ خط) ۸ (

 رساني مركز آزمون شبكه اطالع
www.azmoon.net 

 مركز آزمون روابط عمومي رساني شبكه اطالع
www.pubrazmoon.com 

 اي غيـر انتفـاعي و غيـر دولتـي ؤسسـه دانشگاه آزاد اسـالمي م
 است. هـيچ شخصـي اعـم از حقيقـي يـا حقـوقي در آن سـهمي

 شود. هاي آن درخود دانشگاه هزينه مي نداشته و تمام دريافت
 هيچ كس حق برداشت مبلغي به عنوان سـهم يـا سـود نـدارد.

 رسد و به تصويب مراجع قانوني مي ه تراز مالي دانشگاه هر سال
عموم مردم است. قابل ارائه به
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