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  ...!!!دانید  آیا می

  

سه امتحان    محرومیت = همراه داشتن هرگونه وسیله ارتباطی و الکترونیکی در جل

  

ضمن آرزوي موفقیت براي داوطلبان گرامی به منظور برگـزاري  

ون و برقـراري نظـم و آرامـش کامـل رعایــت          هـر چـه بهتـر آزـم

وده و   ا )Ph.D(دکتري تخصصی مالحظات ذیل در آزمون  لزامـی ـب

ه      از موارد زیر محرومیت تخطی ان ـب هاي شـدیدي را بـراي داوطلـب

  .دنبال خواهد داشت

ـه در       -1 ا هـر اقـدام دیگـري ک مخدوش نمودن پاسخنامه و ـی

ها ایجاد مشکل نماید تخلف محسوب شـده و بـا    تصحیح پاسخنامه

  .فرد خاطی مطابق مقررات برخورد خواهد شد

ون،   هرگونه تبادل پاسخ سؤاالت و صـحبت در جلسـه   -2 آزـم

همراه بردن یادداشت و خالصه درس، کتاب و جزوه و تغییر محـل  

ین مطـابق مقـررات       ... صـندلی و   ف محسـوب شـده و متخلـف تخـل

  .هاي شدیدي خواهند شد مشمول محرومیت

ـیله الکترونیکـی و مخـابراتی      -3 ه وس  ازهمراه داشتن هرگوـن

ی  ... جمله تلفن همراه، پیجر و  و شـود   ممنوع و تخلف محسـوب ـم

اي سراسـري     مطابق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمـون ـه

  .هاي شدیدي را براي داوطلبان به دنبال خواهد داشت محرومیت

شرکت فرد دیگري به جاي داوطلب اصلی در جلسه آزمون  -4

گردد  جرم محسوب شده و فرد جایگزین تحویل مراجع انتظامی می

اي سراسـري    م آزمونقانون رسیدگی به تخلفات و جرائمطابق و  ـه

ون    هـاي   داوطلب خاطی یک تا چند دوره از شـرکت در کلیـه آزـم

  .   سراسري محروم خواهد شد

ون   -5 الزم است داوطلبین گرامی در کلیه مراحل برگزاري آزـم

ی      ــه ـب وده و از ایجـاد هرگون ــت نـم ش را رعای نظمــی  نظـم و آراـم

  .خودداري نمایند

ون   هرگونه اقدامی که منجر به بر: تذکر  هم زدن نظم جلسه آزـم

ب     خص داوطـل ه ـش گردد تخلف محسوب شده و عواقب آن متوـج

  .خواهد بود

ار  ننوشت(درج مشخصات یا هرگونه عالمت مشخصه  -6 ت اعـب

ون  ... ) نا مرتبط با مواد درسی و  خنامه آزـم هـاي تشـریحی    در پاـس

  .و منجر به محرومیت فرد داوطلب خواهد شدتخلف محسوب شده 

ت    به منظور -7 حفظ و رعایت حقوق داوطلبان و تضـمین امنـی

که وسـایل   یهاي برگزاري از ورود داوطلبان مسئولین حوزه ،آزمون

اضافی و ممنوعه را به همراه دارند جلوگیري به عمل خواهنـد آورد  

ی   ه      لذا به داوطلبان اکیداً توصـیه ـم گـردد از همـراه داشـتن هرگوـن

  .وسایل اضافه جداً خودداري نمایند

ب   -8 هرگونه مغایرت در مشخصات سجلی و یا عکس داوطـل

ه جلسـه و از طریـق       ت کـارت ورود ـب الزم است در هنگام دریاـف

ب   ینقص رفع گردد ل مراجعه به باجه رفع کن در صورتی کـه داوطـل

ص در مشخصـات و    به هر دلیلی در جلسه آزمون یکی از موارد نـق

ا اصـل   یا عکس را مشاهده نمود الزم است با ارائه کارت  ملی و ـی

ب را     ون مراـت شناسنامه و با نهایت آرامش قبل از شروع جلسـه آزـم

  .سریعاً به مسئولین مربوطه منعکس نماید

ت   -9 ام اینترنتـی    چنانچه در هر یک از مراحـل ثـب ون،  ـن در آزـم

نام در محل دانشـگاهی و یـا حـین     برگزاري آزمون، پذیرش و ثبت

غیـر واقعـی و یـا     تحصیل مشخص شود که فرد داوطلب اطالعات

ه تحصـیل    مدارك مجعول ارائه نموده است ضمن جلوگیري از اداـم

هاي سراسـري بـا    مطابق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون

  .وي رفتار خواهد شد

با توجه به این که آزمون رأس ساعت مقرر برگزار و درب  -10

ان        حوزه ـته خواهـد شـد الزم اسـت کلیـه داوطلـب هاي امتحانی بس

حداقل یک ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه امتحانی حاضـر و  

  .نسبت به شناسایی محل آزمون خود اقدام نمایند

تحت هیچ شرایطی داوطلبان تا پایان آزمون حـق خـروج از    -11

  .جلسه امتحان را نخواهند داشت

ت      ن گرامی تقاضا میااز داوطلب -12 ور حفـظ امنـی شود بـه منـظ

ـئولین   هاي الز آزمون همکاري ا مس م را در تمامی مراحل برگزاري ـب

  .مربوطه به عمل آورند

ـنهادات خـود    داوطلبان گرامی می -13 توانند کلیه نظرات و پیش

ون     ود رونـد برگـزاري آزـم ا در صـورت     را در راستاي بهـب هـا و ـی

وارد را   ه دفتـر   از طریـق نمـابر   مشاهده هرگونه تخلف و تقلب ـم ـب

ه شـماره   مرکزي حراست  ت  حراسـت  یـا  و  44867190ـب معاوـن

  .آزاد اسالمی منعکس نمایندسنجش و پذیرش دانشگاه 

تبر : تذکر مهم  شناسایی مع اصل کارت ملی یا (به همراه داشتن کارت 

شناسنامه   .باشد در کلیه مراحل آزمون الزامی می) اصل 



                                                                                                 

 

  » سمه تعالیاب  «

  

  دانشگاه آزاد اسالمی 1396 سالبا آزمون و بدون آزمون   )Ph.D(فهرست مندرجات دفترچه راهنماي دوره دکتري تخصصی 

  

  صفحه    

  : مقدمه 
  

4  
  

  )Ph.D(اطالعات الزم براي شرکت در دوره دکتري تخصصی   : بخش اول 
  

4  
  

بان براي شرکت د  : بخش دوم    )Ph.D(ر دوره دکتري تخصصی شرایط داوطل
  

5  
  

  ضوابط و شرایط کلی تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی  : بخش سوم 
  

6  
  

  با آزمون  )Ph.D(دکتري تخصصی دوره در  مراحل آزمون و روش انتخاب دانشجو  :بخش چهارم 
  

8  
  

ثا ، جهادگر رزمندهشرایط استفاده از سهمیه رزمندگان  :بخش پنجم    رگران انقالب اسالمیو ای
  

8  
  

  و شرایط دریافت آن )Ph.D(تخصصی  بورس تحصیلی دوره دکتري   : ششمبخش 
  

9  
  

  )Ph.D(التحصیالن رشته ریاضی و رشته فیزیک دوره کارشناسی در دوره دکتري تخصصی  نحوه ادامه تحصیل فارغ  : تم فبخش ه
  

9  
  

    )Ph.D(ري تخصصی نام در دوره دکت ثبت نحوه  : هشتمبخش 
  

10  
  

یل فرم تذکرات و توصیه  :  نهمبخش    نام ثبتانجام مراحل ها و  هاي مهم در تکم
  

13  
  

م، دریافت کارت ورود به جلسه و برگزاري آزمون زمان ثبت  : بخش دهم    )Ph.D(دوره دکتري تخصصی  نا
  

14  
  

  بدون آزمون  )Ph.D(ي تخصصی نام در دوره دکتر ثبتو نحوه شرایط   : یازدهمبخش 
  

15  
  

  تذکرات انضباطی به داوطلبان شرکت در آزمونهاي ورودي دانشگاه آزاد اسالمی  : دوازدهمبخش 
  

15  
  

  انواع تسهیالت اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف   : سیزدهمبخش 
  

16  
  

  ها و مواد امتحانی آزمون ها، رشته نام و کد مجموعه  :   1جدول شماره 
  

18  
  

  کد و نام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور  : 2جدول شماره 
  

52 
  

  کد و نام واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی که در آنها دوره کارشناسی ارشد دایر است  :  3جدول شماره 
  

53 
  

م و کد شهرستان محل تولد داوطلبان نام و کد ا  :  4جدول شماره    ستان به همراه نا
  

54 
  

  هاي امتحانی به همراه نام و کد استان محل سکونت داوطلبان  نام و کد حوزه  :  5جدول شماره 
  

56 
  

  از سهمیه رزمندگان و ایثارگران انقالب اسالمی ضوابط برخورداري   :  1پیوست شماره 
  

57 
  

بانخدمت شرایط   :  2پیوست شماره    وظیفه عمومی داوطل
  

58 
  

  شرکت کننده در آزمون  گواهی ویژه داوطلبان معلول: الف  – 3پیوست شماره 
  

59 
  

باز داراي معلولیتداوطلبان  نامه  معرفی  : ب  – 3پیوست شماره    هاي ویژه جان
  

60 
  

  تباع خارجی مقیم جمهوري اسالمی ایران در آزمون ورودي تحصیالت تکمیلینام و شرکت ا شرایط و ضوابط ثبت  :  4پیوست شماره 
  

61 
  

  و تلفن آنها نشانی ،جدول نام واحدهاي دانشگاهی  :  5پیوست شماره 
  

63 
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  سمه تعالیاب

  

  : مقدمه 

دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی یکی از ارزشمندترین 

. منابعی است که جامعه براي پیشرفت و توسعه در اختیار دارد

اي کـه در تولیـد دانـش     کننـده  این نهاد به جهت نقش تعیین

دارد بعنـوان یکـی از   ) آمـوزش (و انتقـال دانـش   ) پژوهش(

ه کشورها مد نظر قـرار گرفتـه   هاي تعیین میزان توسع شاخص

با توجه به رشد قابل مالحظه متقاضیان آمـوزش عـالی   . است

کشور و محدودیت ظرفیت پذیرش در تحصـیالت تکمیلـی   

هاي نوین گزینش علمی دانشجو به جهت انتخاب  انتخاب شیوه

ـابع و     . باشد اصلح اجتناب ناپذیر می لـذا الزم اسـت کلیـه من

هاي جدید گـزینش   سازي شیوه امکانات جهت تدوین و پیاده

آوریهاي روز دنیا براي صحت و دقـت   علمی با استفاده از فن

دانشگاه آزاد اسالمی در این راسـتا  . این امر به کار گرفته شود

هـاي   و در پی تأمین اهداف کمی و کیفی منبعـث از رهیافـت  

توسعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی در      موجود در برنامه

در . نمایـد  صی اقدام به پذیرش دانشجو میدکتري تخص دوره

با ) Ph.D(دکتري تخصصی  دورهحال حاضر دفترچه راهنماي 

عنوان رشته و گرایش  293 با 1396سال آزمون و بدون آزمون 

 1» پزشـکی «گـروه  گروه آزمایشی به ترتیب،  7تحصیلی در 

 45 »علـوم پایـه  «رشته، گروه  50 »فنی مهندسی«گروه رشته، 

ـابع  «رشته، گروه  17 »دامپزشکی« رشته، گروه کشاورزي و من

رشـته و گـروه    146 »علـوم انسـانی  «رشته، گروه  50» طبیعی

اقدام نموده  دورهرشته براي داوطلبان شرکت در این  7» هنر«

که بدینوسیله شرح تفضیلی هریـک از مـوارد مطـرح شـده،     

ضوابط و مقررات جاري، شرایط کلی تحصیل و روش گزینش 

   :گردد دانشگاه آزاد اسالمی به شرح ذیل اعالم می دانشجو در

  

ـ اطالعات الزم   -بخش اول دکتـري   دورهراي شـرکت در  ب

   )Ph.D(تخصصی 

  

هـاي   تحصیالت دانشگاهی بـه دوره  :مقطع تحصیلی ) الف

التحصیالن  شود که در پایان هر دوره به فارغ مختلف تقسیم می

ـ  . گـردد  مدرك تحصیلی آن دوره اعطا می ک از ایـن  بـه هری

مقاطع تحصیلی منـدرج  . شود ها مقطع تحصیلی گفته می دوره

ــن دفترچــه عبارتنــد از    ـانس (کارشناســی  : در ای ، )لیسـ

و عمـومی  اي یا  حرفه، دکتري )فوق لیسانس(ارشد کارشناسی

  .)Ph.D(دکتري تخصصی

هاي تحصیلی دانشگاهی با توجه به تجانس  رشته :گروه ) ب

فنی «:  شوند که عبارتند از یم میهاي مختلف تقس آنها به گروه

کشاورزي و «، »پزشکی«، »دامپزشکی«، »علوم پایه«، »مهندسی

  .»هنر«و » علوم انسانی«، »منابع طبیعی

در دوره دکتري تخصصی با آزمون،  : مجموعه امتحانی) ج

هر داوطلب با توجه به عالقه و بدون در نظر گـرفتن مـدرك   

اي داراي شرط تجـانس  ه به جز رشته(کارشناسی ارشد خود 

هاي پزشـکی و دامپزشـکی کـه در ایـن      مدرك پایه در گروه

با رعایت مفاد ایـن  تواند  می) دفترچه راهنما قید گردیده است

 فـرم انتخـاب نمـوده و در    رایک مجموعه امتحـانی   دفترچه

متقاضیان شـرکت در   .درج نمایداینترنتی نام  درخواست ثبت

اي متجـانس و   باید رشـته دوره دکتري تخصصی بدون آزمون 

التحصـیلی دوره   با رشته فارغرا  )در مجموعه انتخابی(همنام 

نـام از   انتخاب نمایند و در زمان ثبـت  ،کارشناسی ارشد خود

  .باشند  التحصیل شده مقطع کارشناسی ارشد فارغ

به  5/11/93مورخ  34467مطابق بخشنامه شماره : تذکر مهم 

کارکنان و اعضاي سه هیأت رئیسه دانشگاه استناد مصوبه نود و نهمین جل

هاي دانشگاه آزاد اسالمی، مجاز نیستند واحد دانشـگاهی   محلهیأت علمی 

ـانی   محل خدمت خود را به عنوان محل تحصیل  انتخـاب  و یا حـوزه امتح

به جز داوطلبان دوره دکتري تخصصی پژوهش محور کـه مطـابق   ( .نمایند

هیأت کلیه کارکنان و اعضاي  8/9/94مورخ  67727/70بخشنامه شماره 

ل در دوره دکتـري     ـتغا علمی واحدهاي دانشگاهی که در واحد محـل اش

یل در واحـد    تخصصی پژوهش محور پذیرفته می شوند، مجاز به ادامه تحصـ

  ).خود هستند

شود که حـداکثر   به کسی اطالق می :دانشجوي سال آخر) د

ـا  پبطور قطع در مقطع کارشناسی ارشد  31/6/1396تا  یوسته ی

از یکی از دانشگاهها  عمومیاي یا  حرفهو یا دکتري ناپیوسته 

وزارت علوم، تحقیقـات  و مؤسسات آموزش عالی مورد تائید 

  .التحصیل شود شوراي عالی انقالب فرهنگی فارغیا و فناوري 

هاي واحدتواند یکی از  هر داوطلب می :حوزه امتحانی ) هـ

را بـه عنـوان    رچه راهنمااین دفت) 5(مندرج در جدول شماره 

ـامی مراحـل   . محل برگزاري آزمون خـود انتخـاب نمایـد    تم

ـابی انجـام      برگزاري آزمون داوطلب در حـوزه امتحـانی انتخ

  . خواهد شد
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شرایط داوطلبان براي شرکت در دوره دکتـري   -بخش دوم

   )Ph.D(تخصصی 

 

داوطلبان باید داراي شرایط عمومی و اختصاصی به شـرح  

منعی براي  عمومی وظیفه خدمتاز لحاظ مقررات ذیل بوده و 

  .ادامه تحصیل نداشته باشند

کلیه داوطلبان مشمول خدمت وظیفه عمومی توجه داشـته  

زمـانی از   ،باشند ضوابط و شرایط اعالم شـده بـراي پـذیرش   

گونـه   گیرد که این سوي دانشگاه مورد بررسی و اقدام قرار می

سازمان وظیفه عمـومی  را طبق مقررات  خود وظایفداوطلبان 

مشموالن وظیفه عمومی به مطالـب  ( .به موقع انجام داده باشند

  ).توجه نمایند 2پیوست شماره 

هاي کارشناسـی ارشـد    التحصیل دوره ضمناً مشموالن فارغ

ها را در مدت  این دورهالزم است  اي حرفهناپیوسته یا دکتري 

ـ   3کارشناسی ارشد ناپیوسـته  (مجاز تحصیل  ـال و دکت ري س

   .به اتمام رسانده باشند) سال 8 عمومی

داوطلبان متقاضی دوره دکتري تخصصی پژوهش محور،  -

ملـزم بـه    17/10/93مـورخ   92003/70مطابق بخشنامه شـماره  

ارائه قرارداد داخلی واحد مجري با اسـتاد راهنمـا بـه شـرح     

  .باشند نام این دوره می مندرج در سامانه اینترنتی ثبت

میان مدرك دکتري تخصصی پژوهش محور هیچ تفاوتی  -

باشد و دانش آموختگان  و دکتري تخصصی آموزش محور نمی

توانند از مزایاي اسـتخدامی از جملـه    دوره پژوهش محور می

عضویت در کادر هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی و همچنین 

ـا     ها و موسسه سایر دانشگاه هاي آموزش عـالی و پژوهشـی ب

  .مند شوند ت بهرهرعایت سایر مقررا

  :شرایط عمومی ) الف 

اعتقاد و التزام عملی به دین اسـالم و یـا یکـی از     -1 ماده

  .ایران ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی

  .نام است مالك وضع کنونی داوطلب در هنگام ثبت :تبصره 

نسبت به نظام جمهوري ) نه اعتراض(نداشتن عناد  -2 ماده

  .راناسالمی ای

در صورتی که داوطلب سابقاً بـا نظـام جمهـوري     :تبصره 

  .اسالمی، عناد داشته، باید تغییر نظر او احراز شود

  .عدم احراز فساد اخالقی -3ماده 

نداشتن سابقه عضویت در ساواك و فراماسونري و  -4ماده 

  .اعقاب آن

عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خالف شئون شـغلی   -5ماده 

  .و تحصیلی

ی جسمی الزم براي تحصیل یبرخورداري از توانا -6اده م

  .در رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر

علمـی   دولـت و اعضـاي هیـأت    رسـمی  کارکنان -7ماده 

فرهنگی، بـراي   انقالب عالی دانشگاهها براساس مصوبه شوراي

گـزینش   مراحـل   ادامه تحصیل در داخل کشور نیازي به طـی 

   .ندارند
کارکنان رسمی دولت و نهادهاي انقالبی و اعضاي  -8ماده 

در ) اعم از دولتـی یـا غیـر دولتـی    (هیأت علمی دانشگاهها 

به تحصیل در دوره دکتـري بپردازنـد کـه     توانند صورتی می

بورسیه و یا مأمور بـه   هتوسط وزارتخانه، ارگان یا نهاد مربوط

ـا  اشـتغال      تحصیل شوند زیرا امکان ادامه تحصـیل همزمـان ب

  . تمام وقت وجود ندارد

کسانی که مایلند بورسیه شـوند یـا بـه عضـویت      -9ماده 

هیأت علمی دانشگاه درآیند الزم است عالوه بـر دارا بـودن   

عمومی هیأت علمی نیز علمی و الذکر، در گزینش  شرایط فوق

پذیرفته شوند، همچنین نباید فرد در محل دیگري به صـورت  

  . کار اشتغال داشته باشد هرسمی، قراردادي یا پیمانی ب

مقیم در صورت دارا بودن شرایط  غیر ایرانیاتباع  -10ماده 

توانند در مقاطع باالتر ادامه تحصیل دهند بـه منظـور    الزم می

در . مراجعـه شـود  » 4«آگاهی از این شرایط به پیوست شماره 

شـدگان   نام قطعی ایـن گونـه پذیرفتـه    هر صورت مجوز ثبت

هاي اقامتی  فات قانونی و بررسی صالحیتمتعاقب انجام تشری

  .اتباع مزبور خواهد بود

  : شرایط اختصاصی ) ب 

ـانس  (داشتن مدرك کارشناسی ارشد  -11ماده   ،)فـوق لیس

هـاي پزشـکی،    اي در رشـته  مدرك دکتراي عمومی یا حرفـه 

ـا  دندانپزشکی، داروسازي، علوم آزمایشگاهی و دامپزشـکی   ی

  .مقطع کارشناسی ارشداشتغال به تحصیل در سال آخر 

 و دامپزشـکی  پزشـکی  گروههاي  متقاضیان رشته -12ماده 

باید داراي مدرك تحصیلی پایه متجانس با رشته درخواستی به 

  : د نباش شرح ذیل 

  مدارك تحصیلی متجانس  رشته

مـــدیریت  
خــــدمات 

ــتی  بهداشـ
  درمانی

و کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشـتی  
اقتصاد بهداشـت،   ،ندرمانی، مدیریت بیمارستا

مـدیریت  مدیریت توانبخشی، رفاه اجتمـاعی،  
ــتی و    ــات بهداش ــدیریت اطالع ــت، م بهداش

با حـداقل  ( MBAدرمانی، مدیریت اجرایی و 

سه سال سابقه کار مرتبط با حوزه بهداشـت و  

 ،دکتري عمومی، )التحصیلی درمان بعد از فارغ
   .داروسازي و دندانپزشکیپزشکی، 
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هاي علـوم پزشـکی کـه مشـمول      ن رشتهالتحصیال فارغ -

جهت  الزم استباشند  خدمت طرح نیروي انسانی اجباري می

ادامه تحصیل عالوه بر ارائه مدرك تحصـیلی پایـه، وضـعیت    

خدمت طرح آنها مشـخص و ادامـه تحصـیل از نظـر وزارت     

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بالمانع باشد در غیـر ایـن   

ز آن به عهده شخص داوطلب صورت مسئولیت عواقب ناشی ا

  .خواهد بود

ریزي و سرفصل مصوب وزارت  با توجه به مصوبات شوراي عالی برنامه -

هـاي گـروه    علوم و نظر گروه تخصصی مربوطه، براي شرکت در کلیه رشته

شناسی، فیزیولـوژي و   شناسی، قارچ انگل : هاي دامپزشکی به غیر از رشته

  .اي دامپزشکی الزامی است رفهفارماکولوژي، داشتن مدرك دکتري ح

دکتري  :شناسی دامپزشکی  انگلمدارك پایه مورد نیاز رشته  -

شناسـی   اي دامپزشکی یا کارشناسی ارشد در رشته انگل حرفه

  .دامپزشکی

دکتري  :شناسی دامپزشکی  قارچمدارك پایه مورد نیاز رشته  -

اي دامپزشکی یا دکتري عمومی پزشکی یا داروسازي یا  حرفه

هاي میکروبیولـوژي، ایمونولـوژي،    کارشناسی ارشد در رشته

  .شناسی پزشکی قارچ

دکتري  :فیزیولوژي دامپزشکی مدارك پایه مورد نیاز رشته  -

هـاي گـروه    دکتري عمومی سایر رشـته  یا اي دامپزشکی حرفه

  .پزشکی یا کارشناسی ارشد فیزیولوژي

ـ  مدارك پایه مورد نیـاز رشـته    -  :کی فارمـاکولوژي دامپزش

هـاي   دکتري عمومی سایر رشته یا اي دامپزشکی دکتري حرفه

  .لوژيفارماکوگروه پزشکی یا کارشناسی ارشد 

دکتري :  بهداشت مواد غذاییمدارك پایه مورد نیاز رشته  -

دکتري عمومی پزشکی یا داروسازي یا  یا اي دامپزشکی حرفه

هـاي بهداشـت مـواد غـذایی، صـنایع       کارشناسی ارشد رشته

  .شناسی، میکروبیولوژي یی، شیمی، زیستغذا

 آنـاتومی و جنـین شناسـی    مدارك پایه مورد نیاز رشـته   -

ـا دکتـري عمـومی     اي دامپزشـکی  دکتري حرفه:  مقایسه اي ی

هاي آناتومی، بافت شناسی و  پزشکی یا کارشناسی ارشد رشته

  هاي آنـاتومی،  شناسی جانوري با گرایش جنین شناسی، زیست

   .جنین شناسیبافت شناسی و 

ان  مدارك پایه مورد نیاز رشته  - دکتـري  :  بهداشـت آبزـی

ـا    اي دامپزشکی یا کارشناسی ارشد رشته حرفه هاي شـیالت ی

  .بیولوژي دریا

دکتري :  بهداشت خوراك داممدارك پایه مورد نیاز رشته  -

هاي تغذیه دام یا  اي دامپزشکی یا کارشناسی ارشد رشته حرفه

  .ت مواد غذایی، شیالتطیور، تغذیه، بهداش

هاي واحد امارات متحده عربی  شدگان نهایی رشته پذیرفته – 13ماده 

الزم است از نظر مقررات وظیفه عمومی حائز شرایط و ضوابط اشاره شده در 

مورد مشموالن وظیفه عمومی بوده همچنین شرایط الزم براي اخذ ویـزا از  

ن افراد در صورتی مجـاز بـه   ای. کشور امارات متحده عربی را داشته باشند

استفاده از معافیت تحصیلی در مقطع دکتري تخصصی براي ادامه تحصیل در 

هاي تحصـیلی   باشند که عالوه بر شهریه می) دبی(واحد دانشگاهی امارات 

در حال حاضر مبلغ یکصد و پنجـاه  (قادر به پرداخت وثیقه خروج از کشور 

شـدگان   شهریه پذیرفته .یز باشندبه سازمان وظیفه عمومی ن) میلیون ریال

شود و حدود سه برابر  واحد امارات متحده عربی به صورت ارزي دریافت می

  .باشد شهریه واحدهاي داخل کشور می

المللی  ها و مراکز بین شهریه پذیرفته شدگان واحدها، پردیس: تذکر مهم 

شگاهی هاي دان دانشگاه آزاد اسالمی براساس شهریه مصوب ساالنه این محل

عیین می   .باشد گردد و تا دو برابر شهریه واحدهاي داخلی می ت

ـاده   ـاس مصـوبه جلسـه     -14م ــورخ  368براس  3/11/74م

شوراي عالی انقالب فرهنگی در مورد مدارك تحصیلی صادر 

، فضـال و  معتبرهاي علمیه  شده توسط مدیریت یکی از حوزه

سـط  هاي علمیه که براساس مدرك صادر شده تو طالب حوزه

را  3دوره سـطح   معتبـر، هـاي علمیـه    مدیریت یکی از حوزه

شـوند،   التحصـیل مـی   فارغ 31/6/96اند و یا تا تاریخ  گذرانده

مجموعـه  هـاي   محـل / توانند در یکی از کد رشـته  منحصراً می

نام و در آزمـون آن   امتحانی مرتبط در گروه علوم انسانی ثبت

ط به گذراندن شدن مشرو  شرکت نمایند و در صورت پذیرفته

نیاز به تشخیص گـروه آموزشـی ادامـه تحصـیل      دروس پیش

بدیهی است این دسته از داوطلبان باید تصـویر مـدرك   . دهند

هاي علمیه  فراغت از تحصیل خود را که توسط مدیریت حوزه

  .صادر گردیده است در اختیار داشته باشند

  

ضوابط و شرایط کلی تحصیل در دانشـگاه آزاد   -بخش سوم 

  سالمیا

  

دانشجو موظف و مکلـف اسـت کلیـه قـوانین و      -15ماده 

مقررات و ضوابط عمـومی دانشـگاه آزاد اسـالمی و ضـوابط     

خاص واحد دانشگاهی محل تحصیل خود را رعایت نمایـد و  

در صورت عدم رعایت آنها در هر مرحله از تحصیل مشمول 

  . نامه مربوط به ضوابط گزینش دانشگاه خواهد شد ینیاعمال آ

شدگان نباید براي شروع و ادامه تحصـیل   پذیرفته -16ماده 

  .از لحاظ قوانین کشوري منعی داشته باشند
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دانشگاه تعهدي براي تأمین خوابگاه ویا امکانـات   -17ماده 

واحدهاي دانشگاهی حدود امکانـات  . اقامتی دانشجویان ندارد

  .نام به اطالع دانشجویان خواهند رساند خود را در هنگام ثبت

چنانچه داوطلب در هریـک از مراحـل آزمـون،     -18ماده 

رسیدگی  هیأت بدويمرتکب تقلب یا تخلف شود موضوع در 

به تخلفات مطرح و برابر ضوابط و مقررات مربوط با وي رفتار 

  .خواهد شد

نـام، برگـزاري    چنانچه در هریک از مراحل ثبـت  -19ماده 

ی مشـخص  آزمون و یا حین تحصیل در دانشـگاه آزاد اسـالم  

گردد که داوطلب فاقد یکی از شرایط مندرج در این دفترچـه  

باشد و یا تحت هر شرایطی تخلف و سوء اسـتفاده   راهنما می

باشـد از   کـرده یا موارد خالف واقع اعـالم  و  یا بنمایدنموده 

ـ ادامه تحصیل وي جلوگیري به عمل آمده و مطـابق آ  نامـه   ینی

  .رفتار خواهد شدانضباطی دانشگاه آزاد اسالمی با او 

مقررات آموزشی و تعداد واحدهاي درسی دوره  -20ماده 

براساس ضوابط و مقررات شـوراي   )Ph.D(دکتري تخصصی

  .گردد ریزي و سایر مراجع ذیصالح تعیین می عالی برنامه

هاي تحصیلی، در  از دانشجویان براي تأمین هزینه -21ماده 

یه دریافـت  هر نیمسال تحصیلی برطبق مقررات مربـوط شـهر  

و مطابق با شهریه دروس هر ساله متناسب نرخ تورم  .گردد می

  . تغییر خواهد نمودمصوبه هیأت امناي دانشگاه 

پذیرفته شدگان با آزمـون دوره دکتـري    ) :1بند ( -22ماده 

  : تخصصی ملزم گذراندن دروس جبرانی به شرح زیر هستند 

کـه  دروس جبرانی مشترك براي همـه دانشـجویان    :الف 

بـه  » روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته«شامل درس 

بـه  » زبان تخصصی پیشرفته«ارزش دو واحد درسی و درس 

  . باشند ارزش دو واحد درسی می

 4واحد درسـی عـالوه بـر     6دروس جبرانی به تعداد  :ب 

شود  واحد دروس جبرانی مشترك، شامل حال دانشجویانی می

شـده   33/33ز دروس آنها کمتر از که نمره خام آزمون برخی ا

  . است

ــري      : )2بنـد  ( پذیرفتـه شـدگان بـدون آزمـون دوره دکت

تخصصی الزم است مطابق نظـر گـروه تخصصـی از دروس    

عالوه (واحد  6مرتبط دوره کارشناسی ارشد به میزان حداکثر 

به عنـوان جبرانـی   ) ها بر دروس جبرانی مشترك تمامی رشته

  .بگذرانند

ـاده   ــري    حـداک  -23م ثر طـول مـدت تحصـیل دوره دکت

  .باشد سال می Ph.D( 6( تخصصی

و  20از  14حداقل نمره قبولی بـراي هـر درس    -24ماده 

  .باشد می 16التحصیلی، کسب حداقل معدل کل  شرط فارغ

باید در  )Ph.D(دانشجوي دوره دکتري تخصصی  -25ماده 

 امتحان جامع این مقطع که پس از اتمام مرحله آموزشـی دوره 

را کسب  20از  15گردد شرکت نموده و میانگین نمره  اجرا می

  .نماید

شـدگان دوره دکتـري تخصصـی     کلیه پذیرفتـه  -26ماده 

)Ph.D (   قبل از گذراندن آزمون جامع، مطابق مصـوبه جلسـه

ریزي دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به شـرکت   شوراي برنامه 150

بل قبول به انگلیسی و کسب حدنصاب نمره قا در آزمون زبان

  :باشند  شرح ذیل می

  حداقل نمره قابل قبول  نام آزمون

EPT-IAU 50  

TOEFL(IBT) 65  

TOEFL(PAPER BASE) 520  

MCHE  وMSRT 65  

TOLIMO 540  

IELTS 6  

جابجـایی،  با توجه به مقررات دانشگاه آزاد اسالمی  -27ماده 

تقـاالت  نامـه نقـل و ان   انتقال و میهمانی دانشجویان مطـابق آئـین  

  .شود دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی انجام می

هـا و   انتقال و میهمانی از واحـدها، پـردیس  جابجایی، هرگونه 

دیگر واحـدهاي دانشـگاه آزاد   المللی و برون مرزي به  مراکز بین

دانشجویانی که پس از پذیرش در دانشگاه و . باشد ممنوع می اسالمی

) جویان با آزمون و یا بدون آزموناعم از دانش(نام و اخذ واحد  ثبت

به هر دلیلی تقاضاي انصراف از تحصیل داشته باشند طبق ضـوابط و  

  .شوند مقررات دانشگاه مشمول پرداخت هزینه انصراف می

دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی بابت هزینه انصراف از :  1تبصره 

ی برابر شهریه ثابت یک نیمسال تحصـیل  5/1تحصیل، بایستی معادل 

  .طبق تعرفه روز پرداخت نمایند

دانشجویان شاغل به تحصیل در یکـی از واحـدهاي   :  2تبصره 

دانشگاه آزاد اسالمی که از طریق آزمون در همان واحد یا واحـد  

  .باشند دیگر پذیرفته شوند از پرداخت هزینه انصراف معاف می

با توجه به مقررات دانشگاه آزاد اسالمی جابجـایی،  :  3تبصره 

تقال و میهمانی دانشجویانی که به صورت بدون آزمون و یا پژوهش ان

نامه نقل و انتقاالت  محور در دانشگاه پذیرفته شده باشند، مطابق آئین

  .ممنوع استدانشجویی 
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در دوره  مراحل آزمون و روش انتخاب دانشجو -بخش چهارم 

  با آزمون )Ph.D(دکتري تخصصی 

  

کننـدگان در   می شرکتی علیبه منظور سنجش میزان توانا

با اصـول و مفـاهیم    )Ph.D(تخصصی  آزمون ورودي دکتري

اساسی هر رشته تحصـیلی، دروس و مـواد امتحـانی برطبـق     

روز یـک  تعیین شده است که آزمون آن در ) 1(جدول شماره 

سطح سؤاالت امتحانی، برحسب مورد در حد . شود برگزار می

شناسی ارشد در هر التحصیالن دوره کار دانش و تجربیات فارغ

ریـزي   هاي مصوب شـوراي عـالی برنامـه    رشته، مطابق برنامه

  .است

سؤاالت آزمون ورودي دوره دکتري تخصصـی   -28ماده 

 :هاي طراحی رشتهعملی و به جز دروس دانشگاه آزاد اسالمی 

به صورت و شهرسازي  ، معماري منظر، طراحی شهريمعماري

هـاي   رابـر دسـتورالعمل  باشد و الزم است داوطلبان ب میتستی 

در سـیاه  بـا مـداد    مندرج در روي برگ سـؤاالت، پاسـخ را  

که بـه همـین منظـور در اختیـار آنـان قـرار       پاسخنامه تستی 

  .عالمتگذاري نمایندگیرد،  می

اي است که داراي یک  سؤاالت تستی، چهارگزینه -29ماده 

باشد و داوطلب باید بـه تشـخیص    پاسخ صحیح و منطقی می

هاي چهارگانه سؤال مربوطـه   اسخنامه، یکی از پاسخخود در پ

  .را با مداد سیاه معمولی به طریق صحیح پر نماید

آزمون براي هر داوطلب در هـر   پس از برگزاري -30ماده 

هاي مجموعه امتحـانی وي نمـره علمـی     گرایش/یک از رشته

شود و از طریق انتشار کارنامه به اطـالع داوطلـب    محاسبه می

  .رسد می

تواننـد   داوطلبان واجد شرایط انتخاب رشـته مـی   –31اده م

ـا انتشـار کارنامـه اعـالم        مطابق جدول زمانی که هـم زمـان ب

ــته   ــاب رش ــه انتخ ــبت ب ــد نس ــد ش ــان  /خواه ــل از می مح

   .هاي مجموعه امتحانی خود اقدام نمایند گرایش/رشته

از میان داوطلبانی که باالترین نمـرات را در هـر    – 32ماده 

، انتخـابی هـاي   اند براساس اولویت ش کسب نمودهگرای/رشته

شود الزم بـه   انجام میبراي دعوت به مصاحبه گزینش علمی 

شـهر توسـط داوطلـب در    /ذکر است که انتخاب یـک رشـته  

ـا   انتخاب اول، امکان  پـذیرش وي را  دعوت به مصـاحبه و ی

شهر بـه  /افزایش نخواهد داد و تنها به منزله اولویت این رشته

  .باشد هاي بعدي وي در گزینش علمی می ابنسبت انتخ

شدگان به  نمره کل دعوت ،پس از انجام مصاحبه -33ماده 

درصـد نمـره    50و آزمـون   نمـره درصد  50مصاحبه براساس 

مصاحبه تعیین و سپس به ترتیـب  سوابق آموزشی، پژوهشی و 

بنـدي   تـرین نمـره رتبـه    نمره کل از باالترین نمـره بـه پـایین   

به ذکر است که عدم حضـور در مصـاحبه بـه    الزم  .شوند می

  .گردد منزله انصراف از ادامه تحصیل در این مقطع تلقی می

پذیرش دانشجو براساس نمره کل محاسبه شده و  -34ماده 

انجـام و نتیجـه   داوطلب هاي انتخابی  ظرفیت پذیرش در محل

  .اعالم خواهد شد

  

دگر ، جهـا شرایط استفاده از سهمیه رزمنـدگان  -بخش پنجم 

  و ایثارگران انقالب اسالمی رزمنده

  

براساس قانون ایجاد تسـهیالت بـراي ورود رزمنـدگان و    

جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آمـوزش  

 15/7/75و  11/9/71عالی و اصالحیه آن بـه ترتیـب مصـوب    

جـامع  قـانون   70و همچنـین مـاده     مجلس شـوراي اسـالمی  

مجمع تشـخیص   2/10/92ن مصوب رسانی به ایثارگرا خدمات

بـراي ورود رزمنـدگان و ایثـارگران انقـالب      مصلحت نظـام 

به دانشگاه آزاد اسـالمی  ) آزادگان و شاهد ، جانبازان(اسالمی 

اي منظور شده است که با توجه به ظرفیت پـذیرش   نیز سهمیه

نامه اجرایی تعدادي از آنـان   دانشجو در هر رشته و مطابق آیین

  . شوند همیه پذیرفته میبراساس این س

بان واجد شرایط که مایلند از سهمیه رزمندگان  ، جهادگر رزمندهداوطل

ـپاه     ) 201ماده (یا بسیجی فعال  تفاده نمایند الزم اسـت بـه مراکـز س اس

هاي  رزمندگان به محل پرونده سابقه جبهه و اعضاي فعال بسیجی به حوزه(

از سـهمیه و دریافـت کـد    مراجعه و نسبت به درخواست استفاده ) مقاومت

 23بدیهی است درج کد رهگیري در بنـد  . رقمی اقدام نمایند 12رهگیري 

نترنتی الزامی می فرم ثبت   . باشد نام ای

آن دسته از رزمندگان که داراي کارت سابقه جبهه  : 1تبصره 

بوده و محل سکونت فعلی آنها با محل بایگانی پرونـده تغییـر   

به محل پرونده سابقه جبهه ندارند و کرده است نیاز به مراجعه 

ـا در دسـت داشـن کـارت      می توانند در محل سکونت فعلی ب

آن دسـته از پرسـنل    .اقدام الزم را به عمل آورند سابقه جبهه

کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمی  

ـا   31/6/1359ایران عالوه بر میـزان مـوظفی کـه از تـاریخ      ت

ـا     6قل حدا 31/6/1367 متنـاوب شـرکت در    9مـاه متـوالی ی

عملیات به صورت داوطلبانه درخطوط مقدم جبهـه حضـور   

ستاد (اند با تأیید باالترین مقام هر یک از نیروهاي مسلح  داشته

کل نیروهاي مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسـالمی،  

، وزارت دفـاع و  »آجـا «ستاد ارتش جمهوري اسالمی ایـران  
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ـامی جمهـوري    »ودجا«نیروهاي مسلح  پشتیبانی ، نیـروي انتظ

توانند از مزایاي ایـن قـانون اسـتفاده     می) »ناجا«اسالمی ایران 

این دسته از داوطلبین با مراجعه به سازمان تابعه جهـت  . نمایند

با مراجعه بـه  » آجا«رزمندگان (رقمی  12دریافت کد رهگیري 

و  22بنـد   و انتخاب گزینه مربوطـه در ) www.aja.irسایت 

نام  فرم درخواست ثبت 23رقمی در بند  12درج کد رهگیري 

اینترنتی، تقاضاي خود جهت استفاده از این سهمیه را اعـالم  

  .نمایند

سهمیه رزمندگان صرفاً جهت استفاده شخص رزمنده  :تذکر 

بوده و همسر و فرزنـدان ایـن عزیـزان مشـمول ایـن امتیـاز       

   .باشند نمی

از جهادگران رزمنده که سـوابق جبهـه   آن دسته  : 2تبصره 

داوطلبانه آنها به سپاه منتقل شده الزم اسـت بـه مراکـز سـپاه     

نـام   فـرم ثبـت   23مراجعه و کد رهگیري دریافـت و در بنـد   

سایر داوطلبان واجد شرایط که مایلنـد از  . اینترنتی وارد نمایند

ـا     10سهمیه جهادگر رزمنده استفاده نمایند موظفند حـداکثر ت

آزمون بـا همـراه    نام در پایگاه اینترنتی مرکز پس از ثبت زرو

 نامی به مراکز جهاد کشاورزي جهت داشتن شماره پرونده ثبت

تهیه و تأیید فرم سهمیه مراجعه نموده و سریعاً آن را به مرکـز  

  .آزمون ارسال نمایند

بان واجد شرایط استفاده از سهمیه بسیجی : 1تذکر  فعال، جهـت   داوطل

 دوره دکتري تخصصی اري از این امتیاز به منظور پذیرش در آزمون برخورد

نمـره کـل آخـرین نفـر     % 95بایستی  ها، می در حد ظرفیت مصوب سهمیه

   .را کسب نمایند) بدون سهمیه(پذیرفته شده عادي 

پاه براي هر یک از آزمون:  2تذکر  ها  کد رهگیري دریافتی از مراکز س

یان با در یار داشتن کد رهگیري صادره جهت سـایر   مجزا است لذا متقاض اخت

هاي دانشگاه آزاد اسالمی و یا سازمان سنجش آموزش کشور امکان  آزمون

یاز سهمیه در این آزمون را نخواهند داشـت و الزم اسـت    بهره مندي از امت

  .اي دریافت نمایند بدین منظور کد جداگانه

ون براساس تبصره ذیل ماده واحده اصـالحیه قـان   : 3تذکر

مورد اشاره در باال، واجدین شرایط فقط یک بار حق اسـتفاده  

. نـام دارنـد   الذکر را در صورت قبولی و ثبـت  از سهمیه فوق

 داوطلبان سهمیه بسـیجی فعـال و رزمنـدگان   بنابراین چنانچه 

عزیز یک بار از سهمیه براي ورود به دانشگاهها و مؤسسـات  

ی در هریـک از  کشور و یا دانشگاه آزاد اسـالم  آموزش عالی

نـام نمـوده باشـند حـق      مقاطع تحصیلی استفاده کرده و ثبت

در این مـورد رزمنـدگانی کـه    . استفاده مجدد از آن را ندارند

مـاه   6مدت خدمت داوطلبانه آنان در مناطق عملیاتی بـیش از  

باشد به ازاي هر شش ماه خدمت اضافی یک بـار دیگـر حـق    

  . استفاده از سهمیه را خواهند داشت

ثارگران  آن دسته از داوطلبان واجد شرایط جامعه هدف بنیاد شهید و ای

بازان) با عنوان سهمیه ایثارگران(  ،شامل آزادگان و همسر و فرزند آنان، جان

ـهدا،   درصد به باال 25جانبازان همسر و فرزند  ش جهـت   و همسر و فرزنـد 

ا در بند رسهمیه مورد درخواست خود   الزم استمندي از سهمیه مصوب  بهره

نام اینترنتی آزمون دوره دکتري تخصصی سال  فرم اطالعات فردي ثبت 22

  .و الزامی به دریافت کد رهگیري ندارند وارد نمایند 96

  

و  )Ph.D( بورس تحصیلی دوره دکتري تخصصی - ششمبخش 

  شرایط دریافت آن 

  
مـورخ   77613/10براساس مفاد بخشنامه شـماره   -35ماده 

ت جـذب آن دسـته از دانشـجویان دوره    درخواس 14/10/94

در  ،دکتري که موفق به گذراندن امتحـان جـامع شـده باشـند    

ـا و   صورت اعالم نیاز واحدها و مراکز آموزشـی بـه رشـته    ه

فراخوان جذب اعضاي هیأت علمی نام در  ثبت ،ها گرایش آن

و داشتن سایر شرایط منـدرج   www.jazb.iau.irبه آدرس 

بدون پرداخت (اخذ بورسیه رایگان در بخشنامه مذکور جهت 

  .قابل بررسی خواهد بود) شهریه

  

التحصیالن رشته ریاضی  نحوه ادامه تحصیل فارغ – هفتمبخش 

و رشته فیزیک دوره کارشناسی در دوره دکتـري تخصصـی   

)Ph.D(  

  

 298و  12/4/73مـورخ   279به موجـب مصـوبه جلسـات    

  :ریزي  عالی برنامه شوراي 17/2/74مورخ 

در هر دوره آزمـون ورودي کارشناسـی ارشـد     -36ماده 

شـدگان کـه میـانگین     ریاضی و فیزیک، آن دسته از پذیرفتـه 

درصد میانگین کـل سـه    75نمرات آزمون کتبی آنها، کمتر از 

نفر اول آزمون نباشد، مجازنـد بـدون طـی دوره کارشناسـی     

ارشد، مسـتقیماً در امتحـان ورودي دوره دکتـري ریاضـی و     

ت آموزش عالی شرکت کنند، امتحـان ورودي  فیزیک مؤسسا

این داوطلبان همانند امتحان داوطلبانی است کـه داراي درجـه   

  .باشند کارشناسی ارشد می

ز شرایط فوق فقـط  یاین امتیاز براي داوطلبان حا -37ماده 

تا یک سال پس از اعالم قبـولی در دوره کارشناسـی ارشـد    

  .معتبر است
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این طریـق بـه دوره دکتـري    دانشجویانی که از  -38ماده 

یابند ، موظفند در مرحلـه آموزشـی،    ریاضی و فیزیک راه می

ــر دروس  ــالوه ب ــاري دوره   ع ــري، دروس اختی دوره دکت

کارشناسی ارشد را نیز به صورت جبرانی بگذرانند مگر آنکـه  

این دروس را پس از قبولی در آزمون ورودي دوره کارشناسی 

ـال نمـره دروس   ارشد گذرانـده باشـند، در آن صـور    ت انتق

داوطلبانی کـه  . گذرانده شده آنها به دوره دکتري مانعی ندارد

نمره امتحان کتبی آنها در آزمون ورودي دوره دکتري، در یک 

درس یا بیشتر، از دروس الزامی دوره کارشناسی ارشد کمتـر  

ـا دروس را نیـز در   ) 20از  15( 15از  باشد موظفند آن درس ی

ـا  بـه صـورت جبرانـی      دوره دکتري مجـدداً   امتحـان داده ی

  .بگذرانند

که داوطلب پس از قبولی در آزمـون   در صورتی -39ماده 

ورودي دکتري تخصصی نتواند دوره را ادامه دهد ، با موافقت 

تواند در دوره کارشناسی  کمیته تحصیالت تکمیلی گروه، می

  .ارشد ادامه تحصیل دهد

  

  )Ph.D(ري تخصصی دوره دکتنام در  نحوه ثبت – هشتمبخش 

  

دکتري تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی  آزموننام در  ثبت

نـام   متقاضـیان ثبـت   .شـود  فقط به صورت اینترنتی انجام مـی 

سـنجش و  مرکز  ینترنتینام ا ثبت سامانهتوانند با مراجعه به  می

 ww.azmoon.orgدانشگاه آزاد اسالمی بـه آدرس   پذیرش

ـ   از شرایط و ضوابط ثبت دفترچـه راهنمـاي   . اه شـوند نـام آگ

بر روي پایگاه اینترنتی قابل مشاهده بوده و داوطلبـان   مربوطه

 downloadتوانند اطالعات دفترچـه را   در صورت تمایل می

  .مطالعه نمایند off lineنموده و به صورت 

  : نام  مراحل ثبت

ـاده   ــام  ثبـت  -40م ــري  دورهداوطلبـان شـرکت در   ن دکت

فقـط بـه صـورت    ه آزاد اسالمی دانشگا 1396 تخصصی سال

 سنجش و پـذیرش  مرکزنام  اینترنتی و با مراجعه به سامانه ثبت

  .پذیرد صورت می www.azmoon.orgبه آدرس دانشگاه 

 1600000بـا پرداخـت مبلـغ    توانند  میداوطلبان  -41ماده 

تخصصی کارت اعتباري ري تدکآزمون  ریال براي شرکت در

 سنجش و پـذیرش  مرکزم اینترنتی نا از سامانه ثبترا  ثبت نام

  .نمایند دریافتدانشگاه 

با توجه به اینکه پس از خریداري کـارت اعتبـاري    :  ذکرت

گیري آن وجود ندارد لـذا بـه داوطلبـان     نام امکان بازپس ثبت

نام  شود پس از آگاهی از شرایط و ضوابط ثبت اکیداً توصیه می

  .کارت اعتباري اقدام نمایند خریدنسبت به 

داوطلبان پس از مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنما  – 42ماده 

ـامل اطالعـات    الزم است اطالعات مورد نیاز جهت ثبت نام ش

کننـدگان   در مورد شرکت(فردي و همچنین اطالعات آزمونی 

در مـورد شـرکت   (و یا اطالعات تکمیلـی  ) آزمون دوره بادر

ـ  را روي نمونه فرم) کنندگان در دوره بدون آزمون اي پـیش  ه

که یکـی   با توجه به این. نویس مندرج در دفترچه درج نمایند

نام فایل تصویر فرد داوطلب  از اقالم اطالعاتی الزم براي ثبت

نـام   باشد الزم است داوطلبان قبل از مراجعه به پایگاه ثبـت  می

الکترونیکی فایل مربوط به عکس خود را مطابق آنچه در ادامه 

 .سال نمایندمطرح خواهد شد آماده ار

فایل تصویري تهیه شده توسـط داوطلـب بایـد     – 43ماده 

  : داراي شرایط ذیل باشد

ـا   3×4فایل مربوطه الزم است با اسکن از عکس  -1 ×  4ی

و با  dpi100و با درجه وضوح  256Grayscaleبه صورت  6

  .ذخیره شده باشد JPgفرمت 

ـ  70حجم فایل تصویر ارسالی باید کمتـر از   -2 ت کیلوبای

  .باشد

شود، الزم است  عکسی که تصویر از روي آن تهیه می -3

  .تمام رخ بوده و در سال جاري تهیه شده باشد

پیکسل و  200×  300ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل  -4

  .پیکسل باشد 300×  400حداکثر 

تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده  -5

   .و فاقد هرگونه حاشیه زاید باشد

تصویر داوطلب باید واضح و مشخص بوده و اثر مهر،  -6

منگنه و سایر مواردي که منجر به مخدوش و نامشخص بـودن  

  .شود در تصویر وجود نداشته باشد چهره داوطلب می

اوطلبان الزم است پس از آمـاده نمـودن فایـل    د -44ماده 

نام به شرح ذیـل عمـل    تصویري و اطالعات الزم جهت ثبت

  : نمایند 

 سـنجش و پـذیرش   مرکـز اینترنتـی  نام  ثبت سامانهبه  -1

 www.azmoon.orgبــه آدرس   دانشــگاه آزاد اســالمی  
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برخی از نکات مهمی کـه الزم اسـت قبـل از    . مراجعه نمایند

ـ     شروع ثبت د در صـفحه  ننام به آنها توجـه کامـل داشـته باش

  .درج گردیده است سامانهورودي این 

فحه درج گردیده اسـت،  اي که برروي ص مطابق نمونه -2

را به همـراه  نام  نام و رمز ثبت شناسه ثبتاطالعات الزم شامل 

شود با دقـت وارد   عبارتی که داخل کادر مربوطه مشاهده می

  . را انتخاب کنید» ورود به سیستم«نمایید سپس گزینه 

ـابق کـارت      در صورتی ـاً مط که اطالعات وارد شـده دقیق

عـات فـردي نمـایش داده    صـفحه ورود اطال  ،باشـد  اعتباري

شود و در صورت وجود هرگونه اشکال در ورود اطالعات  می

شود که الزم اسـت   کارت اعتباري، پیام خطایی نشان داده می

پـاك کـردن   «داوطلب پس از بررسی مجدد با انتخاب گزینـه  

  .نسبت به ورود اطالعات بطور صحیح اقدام نماید» برگه

اطالعـات فـردي،   پس از ورود به صفحه حاوي فـرم   -3

نویس فرم  اي که در نمونه پیش الزم است اطالعات را به گونه

  .اید وارد نمایید آماده نموده

در فـرم مشـخص    ورود کلیه اطالعاتی که با عالمـت  

  .اند الزامی است شده

خـانوادگی،   مربوط به اطالعات نام، نـام  9الی  1بندهاي  -

سـري و  شناسنامه،  شمارهمحل تولد، کد تولد،  تاریخنام پدر، 

شـماره ملـی،   سریال شناسنامه، کد محـل صـدور شناسـنامه،    

کد محل تولد و کـد  ( .باشد داوطلبان میو مذهب  دین ،جنس

این دفترچه راهنما  )4(از جدول شماره محل صدور شناسنامه 

  ).باشد قابل استخراج می

ــه شـماره تلفـن ثابــت،     16الـی   13بنـدهاي   - مربـوط ب

پسـت   نشـانی ن، شـماره تلفـن همـراه و    شماره شهرستا پیش

وارد نمـودن صـفر در ابتـداي    . (باشد میالکترونیکی داوطلب 

  ).پیش شماره الزامی است

محل سکونت، استان  نشانیمربوط به  19الی  17بندهاي  -

باشـد کـه الزم اسـت     کد پستی ده رقمی می و محل سکونت

  .داوطلبان اطالعات آن را با دقت تکمیل نمایند

ورت مشخص شـده  داوطلبان الزم است دقیقاً به ص نشانی

وارد ... شهر خیابان کوچه پالك طبقه و  نام شامل؛ در فرم ثبت

  .رقم وارد شود 10کد پستی الزم است به صورت . شود

مربوط به نوع وضعیت خدمت وظیفـه داوطلبـان    20بند  -

جـدول  ) 2(پیوست شماره مرد است که الزم است با توجه به 

ـا  وضعیت خد مت وظیفه و دیگر مندرجات این دفترچه راهنم

  . نسبت به تعیین وضعیت خدمت وظیفه خود اقدام نمایند

  .باشد مربوط به داوطلبان چپ دست می 21بند  -

مربوط به  آن دسته از داوطلبانی اسـت   23و  22 هايبند -

دفترچه راهنما، متقاضی اسـتفاده از   پنجمکه با توجه به بخش 

باشند که الزم اسـت پـس از    ن و ایثارگران میسهمیه رزمندگا

مطالعه دقیق شرایط استفاده در آن بخش، نوع سهمیه خـود را  

  . در فرم اطالعات فردي تعیین نمایند

مربوط به آن دسته از داوطلبانی است کـه داراي   24بند  -

  .باشند می) حسی حرکتی(معلولیت جسمی 

  یوسـت شـماره   پ 6و  5،  3معلولین موضوع بندهاي  :تذکر 

توانند از منشی و وقت اضافه استفاده نماینـد و   می) الف - 3(

معلولین موضوع سایر بندهاي پیوسـت مزبـور از ایـن قاعـده     

گانـه   مستثنی هستند لیکن کلیه داوطلبان موضوع بندهاي شش

بایست گواهی ویژه داوطلبان معلول را تکمیل و حداکثر تا  می

پسـت پیشـتاز بـه آدرس     ماه سال جاري به صورت دي اول

تهران، انتهاي بزرگراه شهید سـتاري، میـدان دانشـگاه، بلـوار     

اداره سـنجش و پـذیرش دانشـگاه،     مرکـز شهداي حصارك، 

  .ارسال نمایند ها برگزاري آزمون

گانـه مـذکور    بندي شش که در گروه یسایر معلولین :تبصره 

یه گـواهی  توانند با ته قرار نگرفته لیکن نیاز به منشی دارند می

ـال بـه     معتبر از معاونت توانبخشی استان محل سـکونت و ارس

نسـبت بـه   سـنجش و پـذیرش دانشـگاه آزاد اسـالمی     مرکز 

  .نام اقدام نمایند درخواست خود در زمان ثبت

مربوط به داوطلبانی است که عضو هیأت علمـی   25بند  -

باشـند و مایلنـد از امتیـاز     وقت دانشگاه آزاد اسالمی مـی  تمام

  .یأت علمی استفاده نماینده

رسمی آزمایشی پیمانی، اعم از (تمام وقت ) مربی(اعضاي هیأت علمی 

و در استخدام رسمی دانشگاه آزاد اسالمی که داراي سـه  ) و رسمی قطعی

ـنامه شـماره   (سال سابقه عضویت در هیأت علمی دانشگاه باشند طبق بخش

ریق شرکت در و صالحیت علمی آنان از ط) 8/8/80مورخ  144649/30

 20از حدنصاب  14و یا با  15از حدنصاب  10مصاحبه علمی تخصصی با نمره 

با  کتبی تائید شده باشد در صورت داشتن شرایط الزم و کسب حدنصاب نمره

یاز دانشگاه می محل/براي هر رشته درصد 30توجه به ظرفیت  تواننـد از   و ن

یاز اعضاي هیأت علمی دانشگاه استفاده نمایند اشتغال به تحصیل اعضاء . امت

یـاز    .هیأت علمی منوط به موافقت دانشگاه است متقاضیان اسـتفاده از امت

. بایستی از ارسال هرگونه مدرك خودداري نماینـد  اعضاي هیأت علمی می

ساً نسبت به استعالم وضـعیت  سنجش و پذیرش دانشگاه مرکز بدیهی است  رأ

اقـدام و در   نشگاه آزاد اسـالمی مرکز امور هیأت علمی دااز گونه افراد  این

  .اقدام خواهد نمودصورت تأیید شرایط نسبت به اعمال امتیاز مربوطه 

رشته مقطع کارشناسی ارشد مربیان متقاضی اسـتفاده   :تذکر 

اي کـه در   از امتیاز هیأت علمی جهت ادامه تحصیل با رشـته 
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باشـند بایـد تجـانس     دوره دکتري مایل به تحصیل در آن مـی 

  .اشدداشته ب

  اختصاص به اتباع غیر ایرانی دارد که الزم است  26بند  -

. هاي مربوطه را انتخاب نمایند این گونه داوطلبان یکی از گزینه

  .اتباع ایرانی از انتخاب این بند خودداري نمایند

نـام و شـرکت در    متقاضـی ثبـت   غیر ایرانیکلیه اتباع  -

م شده الزم آزمون در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط اعال

 مرکـز نام با مراجعـه بـه سـایت اینترنتـی      است در زمان ثبت

و  www.azmoon.orgبه نشانی  سنجش و پذیرش دانشگاه

 یورود به لینک مربوطه نسبت به تکمیل اطالعـات درخواسـت  

پس از تکمیـل اطالعـات مـورد درخواسـت در     . اقدام نمایند

 12کد پیگیري سایت به این دسته از داوطلبان غیر ایرانی، یک 

ـاً   رقمی داده خواهد شد که داوطلب می بایست این کد را دقیق

فـرم اطالعـات فـردي     26در محل مخصوصـی کـه در بنـد    

نام اینترنتی وجود دارد درج نماید و کد پیگیري  تقاضانامه ثبت

  .مزبور را تا زمان پذیرش قطعی حفظ نماید

پس از ورود اطالعات فـردي الزم اسـت کلیـه اقـالم      -

اطالعاتی وارد شده را یک بار دیگر بررسی نمـوده و پـس از   

را » تأیید و ادامه«اطمینان از صحت اطالعات وارد شده گزینه 

  .انتخاب نمایید

در صورت بروز هرگونه خطا در ورود اطالعات به  :تبصره 

نام توجه نموده و پـس از رفـع خطـاي     هاي سیستم ثبت پیام

اقـدام  » تأیید و ادامـه «گزینه  احتمالی مجدداً نسبت به انتخاب

  .نمایید

باشـد   مربوط به فایل تصویر عکس داوطلبان مـی  27بند  -

در فـرم اطالعـات   » تأییـد و ادامـه  «که پس از انتخاب گزینه 

فردي در صورت عدم وجود خطا در اطالعات ارسالی، فـرم  

داوطلب الزم است از قبـل  . شود ارسال عکس نمایش داده می

توضیح داده شده  43چه در ماده  مطابق آن فایل عکس خود را

ــه     . آمـاده نمـوده باشـد    در اینجـا داوطلـب بـا انتخـاب گزین

»Browse... «پـس از  . نماید فایل عکس خود را مشخص می

ارسال فایل عکس نمونه تصویر فایل مربوطه در کادر ذیل فرم 

در این مرحله داوطلب الزم است جهـت  . شود نمایش داده می

و در صورت نیاز بـه  » تأیید و ادامه«ود گزینه ارسال عکس خ

را » مرحلـه قبلـی  «اصالح و یا تغییر اطالعات فـردي گزینـه   

  . انتخاب نماید

امکـان  » مرحله قبلی«داوطلب تنها با انتخاب گزینه  :تبصره 

بازگشت به صفحه قبلی را خواهد داشت لذا به داوطلبان اکیداً 

مرورگر خود اجتناب » Back«شود از انتخاب گزینه  توصیه می

ها را بسـته و   صورت الزم است کلیه پنجره نمایند در غیر این

  .نام را مجدداً از ابتدا آغاز نمایند مراحل ثبت

در صـورت عـدم   » تأیید و ادامه«پس از انتخاب گزینه  -

نمایش پیغام خطا، فرم اطالعات آزمونی نمـایش داده شـده و   

ـا    صورت داوطلب الزم است ب در غیراین ا مشـاهده نـوع خط

  .نسبت به اصالح فایل عکس و ارسال مجدد آن اقدام نماید

اي است که داوطلب در مقطع  مربوط به نام رشته 28بند  -

  .التحصیل شده است کارشناسی ارشد فارغ

مربوط به دانشگاه و یا مؤسسـه آمـوزش عـالی     29بند  -

ـ  باشد که داوطلبان مـی  صادر کننده مدرك تحصیلی می د توانن

اسـتخراج و در محـل   ) 3( یـا  )2(ل شماره اوکد آن را از جد

  .مربوطه درج نمایند

باشـد   مربوط به زبان خارجه انتخابی داوطلب می 30بند  -

مربوط به زبان  هاي گزینهکه باید با توجه به نوع زبان، یکی از 

  .شودانتخاب انگلیسی، آلمانی یا فرانسه 

ـا فقـط    از رشته چون زبان تخصصی تعداد زیادي :تذکر  ه

انگلیسی است، لـذا داوطلبـان در تکمیـل ایـن بنـد بایـد بـه        

مربـوط بـه مـواد    ) 1(توضیحات مندرج در جـدول شـماره   

امتحانی رشته انتخابی خود دقت کافی مبذول دارند و توجـه  

هاي تخصصی فرانسه یا آلمـانی فقـط در    داشته باشند که زبان

اً قید شده است، در صراحت) 1(جدول شماره در هایی که  رشته

خواهد شـد و چنانچـه نـام     ارائهآزمون به داوطلبان آن رشته 

ها فقط  هاي دیگر قید نشده باشد، زبان تخصصی آن رشته زبان

  .انگلیسی خواهد بود

در دوره دکتـري   مجموعه امتحانیمربوط به کد  31بند  -

استخراج  )1(تخصصی با آزمون بوده که باید از جدول شماره 

  .این بند درج گرددو در 

مربوط به کد شهري است که برگـزاري آزمـون    32بند  -

هـاي امتحـانی    کـد حـوزه  . داوطلب در آن انجام خواهد شـد 

ایـن   )5(در جـدول شـماره    96آزمون دکتري تخصصی سال 

   .دفترچه راهنما درج گردیده است

التحصیالن واجـد شـرایط مقطـع     مربوط به فارغ 33بند  -

باشد که  هاي فیزیک یا ریاضی می از رشته کارشناسی در یکی

ریزي بـدون طـی    مایلند براساس مصوبات شوراي عالی برنامه

ــان ورودي دوره   دوره کارشناســی ارشــد، مســتقیماً در امتح

. رشته مربوط به خود شرکت نمایند )Ph.D(دکتري تخصصی 

مربوط، رشته خـود را   گزینه انتخاباین قبیل داوطلبان باید با 

   .وده و فقط در آزمون همان رشته شرکت نمایندمشخص نم
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متقاضـی  پس از طی مراحل فوق الزم اسـت داوطلبـان    -

اقـدام بـه تأییـد     )Ph.D(دکتري تخصصی  آزمونشرکت در 

  .نهایی اطالعات ورودي نمایند

  

  : تأیید نهایی اطالعات ورودي 

بایستی تأییدیه نهایی اطالعـات   میفوق بعد از طی مراحل 

پس از ورود کلیه اطالعـات و  منظور  بدین. گردد ورودي اخذ

را انتخاب » تأیید«اطمینان از صحت اطالعات وارد شده گزینه 

در صورت عـدم وجـود   » تأیید«نمایید پس از انتخاب گزینه 

هاي داوطلب، فرمـی شـامل کلیـه اطالعـات      خطا در انتخاب

در . شـود  نمـایش داده مـی   فردي، عکس و اطالعات آزمونی

زم است داوطلب با دقت کلیه اطالعات خود را مـرور  اینجا ال

نموده و در صورت لزوم به اصالح هر یک از آنها با انتخـاب  

به صفحه مورد نظر مراجعه و اصـالحات  » مرحله قبلی«گزینه 

  . الزم را انجام دهد

در صورت عـدم لـزوم اصـالح اطالعـات وارد شـده       -

را » اطالعـات   تأییـد نهـایی و ثبـت   «تواند گزینه  داوطلب می

  . انتخاب نماید

با توجه به اینکه پس از تأییـد نهـایی اطالعـات،     :تبصره 

باشد لـذا بـه    امکان اصالح آن تحت هیچ شرایطی مقدور نمی

شود اطالعات وارد شده را به دقـت   داوطلبان اکیداً توصیه می

ـا نسـبت بـه     کنترل نموده و در صورت اطمینان از صحت آنه

  .نمایند تأیید نهایی اقدام

پس از تأیید نهایی اطالعات، داوطلب یک شماره پرونده  -

به داوطلبان اکیـداً  . نماید و کد رهگیري از سیستم دریافت می

  چـاپ شود شماره پرونده و کد رهگیري خـود را   توصیه می

  .حفظ نمایندنتایج نموده و آن را تا پایان اعالم 

امی خود ن داوطلبان جهت مشاهده و چاپ اطالعات ثبت -

توانند از منوي سـمت راسـت صـفحه، گزینـه مربوطـه را       می

اطالعـات   ،انتخاب و با وارد نمودن اقالم اطالعاتی مورد نیاز

داوطلبـان الزم  . نام خود را مشاهده و چـاپ نماینـد   فرم ثبت

انجـام  است یک نسخه چـاپی از اطالعـات خـود را تـا روز     

  . مصاحبه حفظ نمایند

ها و انجام   هاي مهم در تکمیل فرم وصیهتذکرات و ت - نهمبخش 

   نام  مراحل ثبت

 

نـام و   داوطلب باید فرم اینترنتی مربوط بـه ثبـت   -45ماده 

زیـرا  . شرکت در این دوره را صادقانه و با دقت تکمیل نمایـد 

مسئولیت صحت کلیه مندرجات فرمهاي تکمیل شده به عهده 

  .داوطلب خواهد بود

شود که به هنگام تکمیـل   ه میبه داوطلبان توصی -46ماده 

اي و  ، مشخصـات شناسـنامه  اینترنتـی  نام فرم درخواست ثبت

دانشگاهی مورد نظـر را بـه    محلهمچنین کد رشته انتخابی و 

طور کامل و براساس مندرجات شناسنامه و جـداول دفترچـه   

چنانچه مغایرتی در مـوارد  . طور خوانا تکمیل نمایند راهنما به

گونـه اعتراضـی وارد نبـوده و     شد هـیچ فوق وجود داشته با

  .مسئولیت آن به عهده شخص داوطلب خواهد بود

و  28/5/92مـورخ   77633/2برابر بخشنامه شماره  -47ماده 

متعاقب آن مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی که طـی نامـه   

به دانشگاه آزاد اسـالمی   20/7/94مورخ  146676/24/2شماره 

شروع بـه تحصـیل آنـان در دوره    ابالغ شده است افرادي که 

بوده است منعی براي ادامه تحصـیل   1381معادل تا پایان سال 

  .در مقاطع باالتر ندارند

همچنین کلیـه دارنـدگان مـدرك معـادل ضـمن خـدمت       

هاي مـذکور   به دوره 1381تا  1377هاي  فرهنگیان که طی سال

 77633/2اند حسب مورد از تسهیالت مصوبه شـماره   راه یافته

شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علـوم،   28/5/92ورخ م

ـاطع رسـمی      تحقیقات و فناوري، براي ادامـه تحصـیل در مق

  .شوند تحصیلی باالتر برخوردار می

هاي علوم پزشـکی مـدارك تحصـیلی معـادل      در رشته : تذکر

کارشناسی ارشد و یا گواهی پایان دوره جهت ادامه تحصیل در مقطع 

Ph.D باشد قابل قبول نمی.  

التحصیالن دانشـگاههاي خـارج از    مدارك فارغ -48ماده 

 )Ph.D( دکتري تخصصی دورهکشور که متقاضی شرکت در 

 یـا باشند باید توسط وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري     می

ارزشیابی شده و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

ـ «تأیید رسیده باشد و چنانچه در تأییدیه مذکور کلمه  » ادلمع
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ـاالتر    ـاطع ب قید شده، الزم است اجازه شرکت در آزمونهاي مق

  . به صراحت در تأییدیه درج و مهر و امضاء شده باشد

دقیق پستی و تلفن ارتباطی  نشانیدر هنگام درج  -49ماده 

ـا     براي تماسهاي ضروري دقت کافی معمول گـردد کـه پیامه

ـ  موقع به شخص داوطلب برسد و موجب برگشت نامـه  به ا و ه

ـا   نشـانی داوطلبان باید در صورت تغییـر  . ها نشود دعوتنامه ی

سـنجش و پـذیرش    مرکـز تلفن بالفاصله مراتب را کتبـاً بـه   

ــالمی، اداره  دانشــگاه ــام ثبــتآزاد اس ــد ن در  ،ارســال نماین

صورت عواقب ناشی از عدم امکان ارتباط، با شـخص   غیراین

  . داوطلب است

ـا    در صورت مواجه شدن با ه -50ماده  رگونـه مشـکل و ی

   :توانید به ترتیب ذیل عمل نمایید  داشتن سؤال می

مراجعه بـه بخـش   : نام اینترنتی  مشکل در روند ثبت :الف 

  .از منوي سمت راست صفحه اصلی» فنی واحد پشتیبانی«

: نـام   هرگونه سؤال در مورد شـرایط و ضـوابط ثبـت    :ب 

جش و سـن  مرکـز هاي ستاد پاسـخگویی   تماس با شماره تلفن

منـدرج در پشـت جلـد دفترچـه راهنمـاي       پذیرش دانشگاه

  .نام ثبت

  

نام ، دریافت کارت ورود بـه جلسـه و    زمان ثبت -دهم  بخش

  برگزاري آزمون

  

  : )Ph.D(نـام آزمـون دکتـري تخصصـی      زمان ثبت -51ماده 

با اطالعیـه  و پس از انتشار این دفترچه راهنما اینترنتی  نام ثبت

  .گردد هاي گروهی آغاز می سانهدانشگاه از طریق ر

دریافـت   :کارت ورود به جلسه آزمون  دریافتتاریخ  -52ماده 

ـا   3آزمـون  کارت ورود به جلسه  قبـل از برگـزاري    روز 4ت

مرکـز سـنجش و   از طریق مراجعه به سـامانه اینترنتـی   آزمون 

  .پذیرد صورت می پذیرش

هـاي   داوطلب در صورتی اجازه ورود به حـوزه   : 1تذکر 

آزمون را خواهد داشت که کارت ورود به جلسه آزمون را در 

از ورود داوطلبـانی کـه کـارت ورود بـه     . دست داشته باشد

  .جلسه خود را همراه نداشته باشند جلوگیري خواهد شد

با توجه به این که جهت دریافت کارت ورود به   : 2تذکر 

نـام،   جلسه در اختیار داشتن اطالعات کـارت اعتبـاري ثبـت   

نام الزامی  ماره پرونده و کد رهگیري دریافتی از سامانه ثبتش

شـود در حفـظ و    باشد لذا به داوطلبان اکیـداً توصـیه مـی    می

نگهداري اطالعات کـارت اعتبـاري، شـماره پرونـده و کـد      

  .رهگیري خود دقت و مراقبت را به عمل آورند

تـاریخ برگـزاري    :تاریخ و محل برگزاري آزمـون    -53ماده 

خواهـد بـود و محـل     1395ماه سـال   بهمن 8روز جمعه  آزمون

ـا برنامـه      برگزاري آزمون رشته  زمـانی  هـاي مختلـف همـراه ب
در  بـر روي کـارت ورود بـه جلسـه درج شـده و     امتحانات 

هاي مزبـور   آزمون رشته .دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت

همزمان در تهران و واحدهاي مربـوط در شهرسـتانها برگـزار    

  .گردد می

  

نـام در دوره دکتـري    ثبـت و نحـوه  شرایط  -بخش یازدهم 

  بدون آزمون ) Ph.D(تخصصی 

  

ــماره   ــنامه ش ــاس بخش  26/3/94مــورخ  19171/70براس

نامه جامع پذیرش بدون آزمون استعدادهاي برتـر   موضوع آئین

باالتر هاي تحصیلی  التحصیالن ممتاز براي ورود به دوره و فارغ

  : در دانشگاه آزاد اسالمی 

کلیه حائزین شرایط درخواسـت کننـده دوره دکتـري     -1

التحصـیالن ممتـاز    تخصصی شامل استعدادهاي برتـر و فـارغ  

ــداقل معــدل  ــته 17براســاس ح ــراي رش ــکی و  ب ــاي پزش ه

بـراي   5/17هاي علـوم انسـانی و    براي رشته 5/18دامپزشکی، 

نامـه   ها با رعایت سـایر شـرایط منـدرج در شـیوه     سایر رشته

بـراي  رتبه بندي و متناسب با ظرفیت اساس معدل و اجرایی بر

بـراي مصـاحبه   و هاي انتخابی گـزینش   محل/هر یک از رشته

امتیـاز  . شـوند  هاي تخصصی مربوط معرفی مـی  علمی به گروه

آموزشی و  –هاي پژوهشی  نهایی هر داوطلب براساس شاخص

نامـه اجرایـی محاسـبه و بـه عنـوان       مصاحبه منطبق بر شـیوه 

  .گیرد گزینش نهایی داوطلبان مالك عمل قرار می شاخص براي

جهـت کلیـه    50/18نامـه   دارا بودن حداقل نمره پایان -2

  .ها رشته

التحصیلی در مقطـع   فارغ  متجانس و همنام بودن رشته -3

  .کارشناسی ارشد با رشته انتخابی در مقطع دکتري تخصصی

در صورت کسب شـرایط  داوطلبان دوره بدون آزمون  -4

ـاالت و  فایـل  اي از  الزم اسـت نسـخه  به مصـاحبه   دعوت مق

یا مجالت علمـی   ISIتولیدات علمی چاپ شده در مجالت 

پژوهشی فارسی زبان و غیر فارسی زبان داخلی یا خارجی یا 

ISC  فرمت اعالم شده در زمان مصاحبه بـه گـروه   با خود را

  .تخصصی مربوطه ارائه نمایند

تساب سنوات جـزء  ترم تابستانی و مرخصی بدون اح -5

شوند مشروط به ایـن کـه    هاي تحصیلی محسوب نمی نیمسال
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هاي تحصیلی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته از  تعداد نیمسال

  .نیمسال بیشتر نشود 4

سازي شده باشند،  دانشجویانی که داراي دروس معادل -6

  .شوند شامل پذیرش بدون آزمون نمی

ن آزمون براي مربیان جهت پذیرش در دوره بدو : 1تذکر مهم 

اي  رسمی شاغل در دانشـگاه آزاد اسـالمی، سـهمیه جداگانـه    

وجود ندارد و کلیه داوطلبان در پـذیرش از شـرایط یکسـان    

  .برخوردارند

نـام   از آنجایی که صرف دارا بودن شرایط ثبت : 2 تذکر مهم

باشـد و پـذیرش در    در دوره بدون آزمون به منزله قبولی نمی

باشد لـذا   س ظرفیت موجود و اولویت افراد میاین دوره براسا

به منظور استفاده از امکان قبولی در آزمون دکتري تخصصـی  

در صورت عدم پذیرش از طریق بدون آزمـون بـه داوطلبـان    

گردد که در دوره دکتري تخصصی با آزمـون نیـز    توصیه می

  .شرکت نمایند

  

  : نبدون آزمو) D.ph(نام در دوره دکتري تخصصی  نحوه ثبت

  

نام در دوره دکتري  همانگونه که قبالً تذکر داده شده ثبت

تخصصی بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی صرفاً به صـورت  

نـام از داوطلبـان    زمان و چگونگی ثبت. شود اینترنتی انجام می

ـال    ـاً اعـالم    96دوره بدون آزمون دکتري تخصصـی س متعاقب

  .خواهد شد

  

ی به داوطلبان شـرکت در  تذکرات انضباط -  دوازدهمبخش 

  آزمونهاي ورودي دانشگاه آزاد اسالمی

  

ریزي مراحل اجرایی آزمونهاي دانشگاه آزاد اسالمی  برنامه

اي تنظیم گردیده که در آن  هاي نوین بگونه با بکارگیري شیوه

امکان تخلف، تقلب و یا سـوء اسـتفاده وجـود نـدارد و در     

وقت کشف و با صورت بروز چنین مواردي، موضوع در اسرع 

پیگیري مسئوالن دانشگاه و عندالزوم نیروي انتظـامی، عوامـل   

مطابق . گیرند اینگونه تخلفات شناسایی و تحت پیگرد قرار می

قانون رسیدگی بـه تخلفـات و جـرایم در آزمونهـاي      5ماده 

بـه تصـویب مجلـس شـوراي      6/7/84سراسري که در تاریخ 

این قـانون مشـتمل   اسالمی رسیده است، تخلفات و جرایم در 

  : بر موارد زیر است 

نظمـی در   ارتکاب هرگونه عملـی کـه موجـب بـی     - الف
برگزاري آزمون گردد و یا به همـراه داشـتن هرگونـه وسـیله     

غیرمجاز از قبیل وسـایل ارتبـاط الکترونیکـی و دسـتگاههاي     
  . دار حافظه
ارتکاب هرگونه عمل خـالف مقـررات کـه آزمـون      - ب

   :دار سازد از قبیل  علمی خدشهداوطلب را از نظر 
 اگر متخلف گواهی مبنـی بـر فراغـت از تحصـیل یـا      -1

دانشنامه پایان تحصیالت را جعل کند، عالوه بر معرفی نامبرده 
به دفتر حقوقی واحد جهت پیگرد قانونی به یکی از تنبیهات 

نامه انضباطی دانشگاه محکوم  شیوه 26و  21 هاي مندرج در بند
  . شود می

ـا     -2 تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حـوزه امتحـانی ی
اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال  دست

  .به منظور تخلف در آزمون
نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه  ثبت -3

  .آزمون به جاي داوطلب اصلی
 استفاده از هرگونه وسیله غیر مجـاز از قبیـل وسـایل    - ج

  .دار ارتباط الکترونیکی و دستگاههاي حافظه
کمک به داوطلب خارج از ضـوابط برگـزاري آزمـون     - د

  .جهت پاسخ به سؤاالت
ـا   - هـ دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان ی

  .استفاده غیر مجاز از آنها
هاي  هرگونه تغییر غیر مجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه - و

  .رمدارك و دفاتر مربوط به آزمونداوطلبان یا سای
افشاي سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دسـتیابی و   - ز

ـا حـین         افشاي آن با شرکت یـا معاونـت در ایـن امـر قبـل ی
  .برگزاري آزمون به هر نحو

ـا    خرید یا فروش سؤاالت آزمـون یـا پاسـخ     - ح آنهـا ی

شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاري آزمون اعـم  

  . ز اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشدا

 13الـی   6مرتکبین تخلفات و جرایم مذکور مطـابق مـواد   

این قانون مشمول مجازات خواهند شد، لذا داوطلبان اطمینـان  

هاي علمی آنـان   کامل داشته باشند که تنها معلومات و اندوخته

  .گیرد در هر آزمون مالك عمل قرار می

تهران، انتهاي : کل دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی  بازرسی

بزرگراه شهید ستاري، میدان دانشگاه، بلوار شهداي حصارك، 

و  47352107و  47352119،  44845186هـاي   با شـماره تلفـن  

ـا شــماره نمـابر   مرکـز   و یــا  47914555 حراسـت دانشــگاه ب

ـا       مرکزحراست  سـنجش و پـذیرش دانشـگاه آزاد اسـالمی ب

ــه آدرس فـوق   44867130 لفـن شـماره ت  آمـاده دریافــت  و ب

از ایـن شـماره   . باشـد  هاي فوق می هرگونه اطالعات در زمینه

ـانی اسـتفاده نمـوده و در     ها فقط بایـد بـراي اطـالع    تلفن رس

صورتی که هرگونه اطالعات در مسائل مربوط به آزمون مورد 

ــی  ســتاد  »4743« تواننـد بــا شــماره  نیـاز باشــد داوطلبــان م

.سنجش و پـذیرش تمـاس حاصـل نماینـد     مرکزیی پاسخگو
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  ) : کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري(انواع تسهیالت اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف : بخش سیزدهم 

  : تسهیالت اعطایی از محل منابع صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی  -1

  تعداد اقساط  کارمزد  »لبه ریا«مبلغ تسهیالت   عنوان وام  ردیف

  5000000: مجرد   مسکن  1
  7000000: متأهل 

  )ماهه 12(یک ساله   % 5/2

  قسط در حین تحصیل 20  % 5/2  ریال 12000000  ضروري  2
  قسط در طول یک ترم 4حداکثر   % 5/2  درصد کل شهریه 50  کوتاه مدت  3
  یلقسط در حین تحص 20حداکثر   % 5/2  درصد کل شهریه 50  میان مدت  4
  ماهه بعد از فراغت از تحصیل 36حداکثر   % 5/2  درصد کل شهریه 50  بلند مدت  5
  قسط حین تحصیل 20  % 5/2  15000000  قرض الحسنه ازدواج  6

  الحسنه تحصیل قرض  7
  5000000: مجرد 
  ماه متوالی در طول تحصیل 9  % 5/2  6000000: متأهل 

  : رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تسهیالت اعطایی از محل منابع بیرونی صندوق  -2

  : تسهیالت اعطایی از منابع تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  -2-1

  مقاطع تحصیلی  عنوان وام  ردیف
  مبلغ تسهیالت

  »به ریال«
  تعداد اقساط  کارمزد

  فراغت از تحصیلماه بعد از  60حداکثر   % 4  5000000  کاردانی  بلند مدت شهریه  1

  ماه بعد از فراغت از تحصیل 60حداکثر   % 4  5000000  کارشناسی   بلند مدت شهریه  2

  ماه بعد از فراغت از تحصیل 60حداکثر   % 4  10000000  کارشناسی ارشد   بلند مدت شهریه  3
  ماه بعد از فراغت از تحصیل 60حداکثر   % 4  25000000  دکتري تخصصی   بلند مدت شهریه  4

  : تسهیالت اعطایی از محل منابع بانک ملی ایران  -2-2

  مقاطع تحصیلی  ردیف
  مبلغ تسهیالت

  »به ریال«
  تعداد اقساط  کارمزد

  ماه 60حداکثر   % 14  25000000  کارشناسی   1
  ماه 60حداکثر   % 14  50000000  کارشناسی ارشد     2

  ماه 60حداکثر   % 14  100000000  دکتري   3

   :ت ازدواج دانشجویی اعطاي تسهیال -2-3

  هاي عامل بانک  ردیف
  مبلغ تسهیالت

  »به ریال«
  تعداد اقساط  کارمزد

  ماه 36  % 11  100000000  پست بانک  1

  ماه 36  % 4  100000000  کارآفرینی امید   2

  : اعطاي پوشش بیمه اجباري حوادث دانشجویی -3

  »ریال«سقف تعهد   کارمزد  ردیف

  ریال پنجاه میلیون  50000000  اشی از حادثه تا سقفهاي پزشکی ن جبران هزینه  1

2  
ناشی از ) کلی یا جزئی(جبران هزینه نقص عضو 

  دویست میلیون ریال  200000000  حادثه تا سقف 

  دویست میلیون ریال  200000000  جبران هزینه فوت ناشی از حادثه  3



  

  

 

  96سال ) Ph.D(با آزمون دوره دکتري تخصصی نام  فرم ثبت

  نویس اطالعات فردي پیش

1-  نام:      2- خانوادگی  نام:      

3-  نام پدر:      4- د  تاریخ   سال  ماه  روز   :تول

5-  کد محل تولد:      
  6-  شماره شناسنامه:      

7- سري و سریال شناسنامه :          /      

8-  کد محل صدور شناسنامه :    9-   شماره ملی:      

10-  زن   :جنس   مرد  11-  دین :      12 -  مذهب :    

13 -  شماره تلفن ثابت:      14-  پیش شماره شهرستان:      

15-  شماره تلفن همراه:      16-  ست الکترونیکپ:      

17 - آدرس محل سکونت:      

18- ت استان محل سکون:      19-  ستی ده رقمیکد پ:      

20-  داوطلب چپ دست هستم  - 21      :وضعیت خدمت  وظیفــه :  

ه ــنوع سهمی - 22

:  
  د ـــر و فرزنــآزاده یا همس/   ر رزمنده ـــجهادگ  /  بسیجی فعــال /   ـــدهرزمن

ال  %25 همسر یا فرزند جانباز   /  ان جانباز  شاهد /   به با

د رهگیري  - 23           :ک

  ه ناشنوا ـنیم/ اي مطلق ــنابین/ ها  معلول جسمی و حرکتی بجز دست/  واي مطلق ـناشن  :وضعیت جسمی  -24

سمی و حرکتی اندام   نابینا  نیمه/ هاي فوقانی  معلول ج

  . تقاضی امتیاز هیأت علمی هستمبا داشتن سه سال سابقه عضویت تمام وقت در هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، م -25

  . هستم سایر کشورها / هند / لبنان / عراق / ترکیه/  پاکستان/  افغانستان: از اتباع خارجی  -26

      : رقمی اتباع خارجی  12محل درج کد پیگیري 

27-  فایل تصویر عکس:  

  

  

  

    

    

  96سال ) Ph.D(نام با آزمون دوره دکتري تخصصی  فرم ثبت

ی پیش   نویس اطالعات آزمون

28- د  نام رشته فارغ         : التحصیلی در دوره کارشناسی ارشـ

29-  کد دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی صادر کننده مدرك:        

30-  انگلیسی   : زبان خارجه / آلمانی / فرانسه    

31 -  د           : مجموعه امتحانیک

32 -  د           :حوزه امتحانی ک

در این آزمون شـرکت   فیزیک       ریاضی  :با توجه به بخش هفتم دفترچه راهنما با داشتن مدرك کارشناسی رشته  -33

  .نمایم می

 



ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

    ٌزٜٚ  پشؽىی

ٔذیزیت خذٔات تٟذاؽتی ٚدرٔا٘ی  -  1300

ػبصٔبٖ ٚ ٔذيشيت ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ،-4آٔبسصيؼتي،         -3ثش٘بٔٝ سيضي دس ٘ظبْ ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ،         -2تئٛسي ٞبي ٔذيشيت،         -1

التلبد ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ-5

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                    2  2  1  2  3  10109 ٔذیزیت خذٔات تٟذاؽتی ٚدرٔا٘ی

    ٌزٜٚ  دأپشؽىی

ثب تٛخٝ ثٝ ٔلٛثبت ؿٛساي ػبِي ثش٘بٔٝ سيضي ٚ ٘ظش ٌشٜٚ تخللي ،خٟت ؿشوت دس وّیٝ سؿتٝ ٞبي ٌشٜٚ دأپضؿىي ثٝ غیش اص سؿتٝ ٞبي اٍُ٘: تزوش

ؿٙبػي ، لبسذ ؿٙبػي ، فیضيِٛٛطي ،فبسٔبوِٛٛطي ، ثٟذاؿت ٔٛاد غزايي ،آ٘بتٛٔي ٚ خٙیٗ ؿٙبػي دأپضؿىي ،ثٟذاؿت آثضيبٖ ٚ ثٟذاؿت خٛسان داْ

.ٔذسن دوتشي حشفٝ اي دأپضؿىي اِضأي اػت ٚ ٔمتضي اػت داٚعّجبٖ ايٗ سؿتٝ ٞب ثٝ ٔٛاسد ٔٙذسج د سٔتٗ دفتشزٝ سإٞٙب ٔشاخؼٝ ٕ٘بيٙذ 

تٟذاؽت ٔٛاد غذایی  -  9128

كٙبيغ- ؿیٕي ٔٛادغزايي - ٔیىشٚة ؿٙبػي ٔٛاد غزايي - ثٟذاؿت ٚ كٙبيغ ؿیش- ثٟذاؿت ٚ ثبصسػي ٌٛؿت  )دسٚع تخللي سؿتٝ ؿبُٔ -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-2،         (ٌٛؿت

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                             1  1  10503 تٟذاؽت ٔٛاد غذایی

اٍُ٘ ؽٙاعی دأپشؽىی  -  9129

-آػیت ؿٙبػي -ثٙذپبيبٖ ٚ ثیٕبسيٟب - ته يبختٝ ؿٙبػي ٚ ثیٕبسيٟب - وشْ ٞبي پٟٗ - وشْ ٞبي ٌشد ٚ ثیٕبسيٟب )دسٚع تخللي سؿتٝ ؿبُٔ -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-2،         (وّیٙیىبَ پبتِٛٛطي 

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                             1  1  10507 اٍُ٘ ؽٙاعی دأپشؽىی

فارٔاوِٛٛصی دأپشؽىی  -  9130

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-2،         (ثیٛؿیٕي - فیضيِٛٛطي - ػٓ ؿٙبػي - فبسٔبوٛ ِٛطي  )دسٚع تخللي سؿتٝ ؿبُٔ -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                             1  1  10514 فارٔاوِٛٛصی دأپشؽىی

لارچ ؽٙاعی دأپشؽىی  -  9131

صثبٖ-2،         (ثیٕبسيٟبي ٔـتشن- ايٕٙي ؿٙبػي - ته يبختٝ ؿٙبػي - ثبوتشي ؿٙبػي - لبسذ ؿٙبػي ٚ ثیٕبسيٟب )دسٚع تخللي سؿتٝ ؿبُٔ -1

تخللي اٍّ٘یؼي

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                             1  1  10508 لارچ ؽٙاعی دأپشؽىی
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

فيشیِٛٛصی دأپشؽىی  -  9132

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-2،         (خٙیٗ ؿٙبػي - ثیٛؿیٕي - ثبفت ؿٙبػي - آ٘بتٛٔي - فبسٔبوِٛٛطي - فیضيِٛٛطي  )دسٚع تخللي سؿتٝ ؿبُٔ -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                             1  1  10515 فيشیِٛٛصی دأپشؽىی

آ٘اتٛٔی ٚ جٙيٗ ؽٙاعی دأپشؽىی  -  9133

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-2،         (خٙیٗ ؿٙبػي دأپضؿىي - ثبفت ؿٙبػي دأپضؿىي - آ٘بتٛٔي دأپضؿىي  )دسٚع تخللي سؿتٝ ؿبُٔ -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                             1  1  10544 آ٘اتٛٔی ٚ جٙيٗ ؽٙاعی ٔمایغٝ ای

تٟذاؽت آتشیاٖ  -  9134

صثبٖ تخللي-2،         (كٙبيغ غزايي ثب ٔٙـبء دأي - ٔبٞي ؿٙبػي - ثیٕبسي ٞبي ٔبٞي - تىثیش ٚ پشٚسؽ ٔبٞي  )دسٚع تخللي سؿتٝ ؿبُٔ -1

اٍّ٘یؼي

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                             1  1  10524 تٟذاؽت آتشیاٖ

دعتياری ٔيىزٚتيِٛٛصی دأپشؽىی  -  9135

لبسذ- ايٕٙي ؿٙبػي - ثیٕبسيٟبي ثبوتشيبئي - ثبوتشي ؿٙبػي - ثیٕبسيٟبي ٚيشٚػي - ٚيشٚع ؿٙبػي ػٕٛٔي  )دسٚع تخللي سؿتٝ ؿبُٔ -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-2،         (ؿٙبػي ٚ ثیٕبسيٟبي لبسزي

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                             1  1  10525 دعتياری ٔيىزٚتيِٛٛصی دأپشؽىی

دعتياری رادیِٛٛصی دأپشؽىی  -  9136

(ثیٕبسي ٞبي ا٘ذأٟبي حشوتي - خشاحي دأپضؿىي - تـشيح دأپضؿىي - فیضيه پضؿىي - ساديِٛٛطي دأپضؿىي  )دسٚع تخللي سؿتٝ ؿبُٔ -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-2،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                             1  1  10526 دعتياری رادیِٛٛصی دأپشؽىی

دعتياری جزاحی دأپشؽىی  -  9137

-خشاحي ػٕٛٔي دأٟبي وٛزه - خشاحي ٞبي ػٕٛٔي ٌبٚ - خشاحي ٞبي ػٕٛٔي اػت - ٞٛؿجشي - اكَٛ خشاحي  )دسٚع تخللي سؿتٝ ؿبُٔ -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-2،         (ساديِٛٛطي دأپضؿىي - ثیٕبسيٟبي ا٘ذأٟبي حشوتي 

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                             1  1  10527 دعتياری جزاحی دأپشؽىی
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

دعتياری ٔأایی ٚ تيٕاریٟای تِٛيذ ٔثُ داْ  -  9138

ثیٕبسيٟبي تِٛیذ ٔثُ- اٚساْ پؼتبٖ - تّمیح ٔلٙٛػي - ا٘ذٚوشيِٙٛٛطي - فیضيِٛٛطي تِٛیذٔثُ - ٔبٔبيي دأپضؿىي  )دسٚع تخللي سؿتٝ ؿبُٔ -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-2،         (ثیٕبسيٟبي تِٛیذ ٔثُ داْ وٛزه - داْ ثضسي 

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                             1  1  10528 دعتياری ٔأایی ٚ تيٕاریٟای تِٛيذ ٔثُ داْ

دعتياری تيٕاریٟای داخّی دأٟای تشري  -  9139

ثیٕبسيٟبي ػفٛ٘ي- ثیٕبسيٟبي دسٚ٘ي دأٟبي ثضسي - ٔؼٕٛٔیت داْ - ثیٕبسيٟبي ٔتبثِٛیه - اكَٛ ٔؼبيٙٝ داْ  )دسٚع تخللي سؿتٝ ؿبُٔ -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-2،         (ثبوتشيبيي ، ٚيشٚػي ، اٍّ٘ي ٚ لبسزي)

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                             1  1  10529 دعتياری تيٕاریٟای داخّی دأٟای تشري

دعتياری تيٕاریٟای داخّی دأٟای وٛچه  -  9140

اكَٛ ٔؼبيٙٝ ،ثیٕبسيٟبي دسٚ٘ي ،ثیٕبسيٟبي پٛػت ٚ غذد دسٖٚ سيض ،ثیٕبسيٟبي زـٓ ٚ ٌٛؽ ،ثیٕبسيٟبي ػفٛ٘ي ٚ اٍّ٘ي ،پبتِٛٛطي ٚ)دسٚع تخللي-1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-2،         (وّیٙیىبَ پبتِٛٛطي ،ساديِٛٛطي ،ػٌٛ٘ٛشافي ٚ فبسٔبوِٛٛطي دأٟبي وٛزه

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                             1  1  10530 دعتياری تيٕاریٟای داخّی دأٟای وٛچه

تٟذاؽت ٚ تيٕاریٟای پز٘ذٌاٖ  -  9141

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-2،         (آػیت ؿٙبػي عیٛس - اٍُ٘ ؿٙبػي عیٛس - تغزيٝ عیٛس - ثیٕبسيٟبي عیٛس  )دسٚع تخللي سؿتٝ ؿبُٔ -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                             1  1  10542 تٟذاؽت ٚ تيٕاریٟای پز٘ذٌاٖ

دعتياری پاتِٛٛصی دأپشؽىی  -  9142

ثبفت- ثبفت ؿٙبػي ػٕٛٔي - وبِجذٌـبيي - ا٘ىِٛٛطي - آػیت ؿٙبػي اختلبكي - آػیت ؿٙبػي ػٕٛٔي  )دسٚع تخللي سؿتٝ ؿبُٔ -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-2،         (ؿٙبػي اختلبكي

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                             1  1  10532 دعتياری پاتِٛٛصی دأپشؽىی
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

وّيٙيىاَ پاتِٛٛصی دأپشؽىی  -  9143

صثبٖ-2،         (لبسذ ؿٙبػي - ايِٕٛ٘ٛٛطي - اٍُ٘ ؿٙبػي - ٔیىشٚثیِٛٛطي - ٕٞبتِٛٛطي ثبِیٙي - ثیٛؿیٕي ثبِیٙي )دسٚع تخللي سؿتٝ ؿبُٔ -1

تخللي اٍّ٘یؼي

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                             1  1  10509 وّيٙيىاَ پاتِٛٛصی دأپشؽىی

تٟذاؽت خٛران داْ  -  9144

ثیٛؿیٕي ػٕٛٔي،-5تدضيٝ خٛسان داْ،         -4ٔیىشٚة ؿٙبػي،         -3اكَٛ تغزيٝ داْ،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

ػٓ ؿٙبػي-7فیضيِٛٛطي دػتٍبٜ ٌٛاسؽ،         -6

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                              1  1  2  4  3  3  2  10541 تٟذاؽت خٛران داْ

    ٌزٜٚ  ػّْٛ ا٘غا٘ی

ستاٖ ٚ ادتيات ػزب  -  2110

آؿٙبيي ثب سٚؽ تحمیك ٚ ٔشاخغ ٚ ٔٙبثغ تحمیك دس صٔیٙٝ صثبٖ ٚ-3اػشاة ٌزاسي ٚ تشخٕٝ ٔتٖٛ لذيٓ ٚ خذيذ،         -2ٔجبحث كشف ٚ ٘حٛ،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-6ٔؼب٘ي ٚ ثیبٖ ٚ ثذيغ،         -5اِمبي ٔحبضشٜ ٚ ٔمبِٝ ٘ٛيؼي ثٝ صثبٖ فلیح ادثي ػشثي سٚص،         -4ادثیبت ػشة،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 2  3  2  3  3  4  20205 ستاٖ ٚ ادتيات ػزب

ستاٖ ؽٙاعی  -  2120

،(پیبْ وبٚي)ٔؼٙي ؿٙبػي ٚ وبسثشدؿٙبػي -5ػبخت ٚاطٜ،         -4آٚاؿٙبػي ٚ ٚاج ؿٙبػي،         -3ٔىبتت صثبٖ ؿٙبػي،         -2٘حٛ،         -1

سٚا٘ـٙبػي صثبٖ،-صثبٖ ؿٙبػي ٔیبٖ سؿتٝ اي-8خبٔؼٝ ؿٙبػي صثبٖ،         -صثبٖ ؿٙبػي ٔیبٖ سؿتٝ اي-7صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -6

صثبٖ ؿٙبػي وبسثشدي- صثبٖ ؿٙبػي ٔیبٖ سؿتٝ اي-9

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                        2  2  2  2  3  3  3  3  3  20394 ستاٖ ؽٙاعی

آٔٛسػ ستاٖ رٚعی  -  2121

ػبختبس صثبٖ سٚػي-2اكَٛ ٚ سٚؽ تذسيغ صثبٖ سٚػي،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                             2  2  20397 آٔٛسػ ستاٖ رٚعی
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

ٔجٕٛػٝ ػّْٛ ارتثاطات  -  2160

استجبعبت-استجبط ٚ تٛػؼٝ د- استجبعبت ٚ سؿذ اختٕبػي ج-اكَٛ ٚ ٔفبٞیٓ استجبعبت خٕؼي ة-اِف )ٔجبحث اختلبكي ػّْٛ استجبعبت ؿبُٔ-1

٘ظشيٝ ٞبي استجبعبت- اكَٛ ٚ ٔفبٞیٓ استجبعبت ة- اِف )ٔجبحث ػٕٛٔي ػّْٛ استجبعبت ؿبُٔ -2ٔذيشيت ػبصٔبٖ ٞبي استجبعي،         - ػبصٔب٘ي ٜ

آٔبس ٚ سٚؽ تحمیك،-4التلبدي ٚ ػیبػي سٚص،         - ٍ٘بسؽ ٔمبِٝ تخللي اص ٔؼبئُ اختٕبػي -3ػیش تىٛيٙي دس دا٘ؾ استجبعبت،         - ج

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-5

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                    3  2  2  3  3  20516 ػّْٛ ارتثاطات

                                    3  2  2  3  3  20543 فزًٞٙ ٚ ارتثاطات

فزًٞٙ ٚ ستاٟ٘ای تاعتا٘ی ایزاٖ  -  2170

صثبٖ اٚػتبيي،-3،         (اٍّ٘یؼي يب فشا٘ؼٝ يب إِٓب٘ي يب ػشثي )صثبٖ خبسخي دْٚ -2،         (اٍّ٘یؼي يب فشا٘ؼٝ يب إِٓب٘ي )صثبٖ خبسخٝ اَٚ-1

تبسيخ ٚ فشًٞٙ ايشاٖ ثبػتبٖ،-6،         (وتبثي ، وتیجٝ اي فبسػي ٔیب٘ٝ ٚ اؿىب٘ي )ٔتٖٛ پّٟٛي-5،         (فبسػي ٔیب٘ٝ ٚ پبستي )ٔتٖٛ ٔب٘ٛي -4

ػغذي-8فبسػي ثبػتبٖ،         -7

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                           1  1  1  1  1  1  1  1  21109 فزًٞٙ ٚ ستاٟ٘ای تاعتا٘ی ایزاٖ

.الزم است زبان خارجه اول و دوم متفاوت باشد

ٔجٕٛػٝ فّغفٝ  -  2190

والْ خذيذ ٚ لذيٓ،-6ٔٙغك،         -5صثبٖ تخللي ػشثي،         -4فّؼفٝ اػالٔي،         -3فّؼفٝ غشة،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

ٔٙغك خذيذ-10تبسيخ ػّٓ،        -9فّؼفٝ ػّٓ،         -8سيبضیبت ػٕٛٔي ٚ فیضيه پبيٝ،         -7  

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                     0  0  0  0  0  0  1  3  4  2  21002 فّغفٝ

                     2  2  3  1  0  0  0  0  0  2  21003 فّغفٝ ػّٓ

                     0  0  0  0  2  3  2  4  4  3  21004 فّغفٝ تطثيمی

ادیاٖ  ٚ ػزفاٖ- اِٟيات ٚ ٔؼارف اعالٔی   -  2200

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-5صثبٖ ػشثي،         -4والْ ٚ فشق،         -3ػشفبٖ اػالٔي،         -2اديبٖ،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ادیاٖ  ٚ ػزفاٖ-  اِٟيات ٚ ٔؼارف اعالٔی  20401  4  3  2  3  4                                    

تاریخ ٚ تٕذٖ ُّٔ اعالٔی- اِٟيات ٚ ٔؼارف اعالٔی   -  2201

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-4صثبٖ ػشثي،         -3فشًٞٙ ٚ تٕذٖ اػالٔي،         -2تبسيخ اػالْ،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

تاریخ ٚ تٕذٖ ُّٔ اعالٔی-  اِٟيات ٚ ٔؼارف اعالٔی  20402  3  2  2  2                                       
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

ٔجٕٛػٝ ػّْٛ  لزآٖ  ٚ حذیث  -  2202

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-4صثبٖ ػشثي،         -3حذيث،         -2تفؼیش ٚ ػّْٛ لشآٖ،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ػّْٛ  لزآٖ  ٚ حذیث-  اِٟيات ٚ ٔؼارف اعالٔی  20405  4  3  4  2                                       

                                       2  4  3  4  20429 ػّْٛ لزآٖ ٚ حذیث

ٔجٕٛػٝ فمٝ  ٚٔثا٘ی  حمٛق  اعالٔی  -  2203

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-4صثبٖ ػشثي،         -3فمٝ،         -2اكَٛ فمٝ،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

فمٝ  ٚٔثا٘ی  حمٛق  اعالٔی-  اِٟيات ٚ ٔؼارف اعالٔی  20407  3  4  4  2                                       

(رٜ) فمٝ ٚ ٔثا٘ی حمٛق ٚ ا٘ذیؾٝ أاْ خٕيٙی  20456  3  4  4  2                                       

ٔجٕٛػٝ فّغفٝ ٚ والْ اعالٔی  -  2204

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-4صثبٖ ػشثي،         -3فّؼفٝ،         -2ٔٙغك ٚ والْ،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

فّغفٝ ٚ والْ اعالٔی-  اِٟيات ٚ ٔؼارف اعالٔی  20409  3  4  4  3                                       

                                       3  4  4  3  21008 فّغفٝ اعالٔی

ٔجٕٛػٝ والْ  -  2205

والْ خذيذ،-6فّؼفٝ غشة،         -5صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -4صثبٖ ػشثي،         -3والْ اػالٔي،         -2فّؼفٝ اػالٔي،         -1

تبسيخ ػّٓ والْ-10ػشفبٖ اػالٔي،        -9ادثیبت فبسػي،         -8آؿٙبيي ثب اديبٖ،         -7

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                     0  0  0  1  2  2  1  1  2  1  20424 والْ

(ط) ػزفاٖ اعالٔی ٚ ا٘ذیؾٝ أاْ خٕيٙی  20425  3  3  3  2  0  0  0  3  4  0                     

والْ اعالٔی- والْ 20451  3  4  3  1  0  0  0  0  0  4                     

                     0  4  3  0  0  0  2  3  3  3  20457 تصٛف ٚ ػزفاٖ اعالٔی

ٔزدْ  ؽٙاعی  -  2206

اٍّ٘یؼي يب )صثبٖ خبسخٝ-4سٚؽ تحمیك دس ٔشدْ ؿٙبػي،         -3٘ظشيٝ ٞبي ٔشدْ ؿٙبػي،         -2تبسيخ ا٘ذيـٝ ٞبي ٔشدْ ؿٙبػي،         -1

2حٛصٜ ٞبي ٔشدْ ؿٙبػي-6،         1حٛصٜ ٞبي ٔشدْ ؿٙبػي-5،         (فشا٘ؼٝ

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 1  1  1  1  1  1  20510 ٔزدْ  ؽٙاعی
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

فمٝ ؽافؼی  -  2208

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-4صثبٖ ػشثي،         -3اكَٛ،         -2فمٝ،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                       2  4  3  4  20443 فمٝ ؽافؼی

ٔجٕٛػٝ تاریخ  -  2230

صثبٖ تخللي ػشثي،-4اص ا٘مالة وجیش فشا٘ؼٝ تب أشٚص،         - تبسيخ ػٕٛٔي-3تبسيخ ايشاٖ ثؼذ اص اػالْ،         -2تبسيخ ايشاٖ پیؾ اص اػالْ،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-5    

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                    2  1  1  2  1  21103 تاریخ

تاریخ ایزاٖ تؼذ اس اعالْ-  تاریخ  21115  1  2  1  1  2                                    

تاریخ اعالْ- تاریخ  21119  1  2  1  1  2                                    

تاریخ ایزاٖ لثُ اس اعالْ-  تاریخ  21125  1  2  1  1  2                                    

                                    2  1  1  2  1  21138 تاریخ فزًٞٙ ٚ تٕذٖ ایزاٖ دٚرٜ اعالٔی

تاعتاٖ  ؽٙاعی  -  2245

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-4ثبػتبٖ ؿٙبػي ػٕٛٔي،         -3ثبػتبٖ ؿٙبػي ايشاٖ لجُ اص اػالْ،         -2تبسيخ ٞٙش،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                       1  1  1  1  21102 تاعتاٖ  ؽٙاعی

ٔجٕٛػٝ ٔذیزیت ٚرسؽی  -  2250

ٔذيشيت أبوٗ ٚ تدٟیضات سٚيذادٞبي ٚسصؿي،-3اكَٛ ٚ ٔجب٘ي ٔذيشيت دس ػبصٔبٖ ٞبي ٚسصؿي،         -2تئٛسي ٞبي ػبصٔبٖ ٚ ٔذيشيت،         -1

آٔبس ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشي ٚ اسصؿیبثي ٔذيشيت ٚسصؿي-6صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -5ٔذيشيت ثبصاسيبثي ٚسصؿي،         -4

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 1  2  2  2  2  2  21422 ٔذیزیت ٚرسؽی

ٔذیزیت اٚلات فزاغت ٚ ٚرسؽٟای- ٔذیزیت ٚرسؽی

تفزیحی

21442  2  2  2  2  2  1                                 

ٔذیزیت تاساریاتی ٚ رعا٘ٝ ٞای- ٔذیزیت ٚرسؽی

ٚرسؽی

21445  2  2  2  2  2  1                                 

ٔذیزیت راٞثزدی در عاسٔاٖ ٞا- ٔذیزیت ٚرسؽی

ٚرٚیذادٞای ٚرسؽی

21458  2  2  2  2  2  1                                 
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

ٔجٕٛػٝ فيشیِٛٛصی ٚرسؽی  -  2254

صثبٖ تخللي-5آ٘بتٛٔي ٚ فیضيِٛٛطي ا٘ؼبٖ،         -4ثیٛؿیٕي ٚ ٔتبثِٛیؼٓ،         -3فیضيِٛٛطي ٚسصؿي،         -2آٔبسٚ سٚؽ ٞبي تحمیك،         -1

حشوت ؿٙبػي ٚ ثیٛٔىب٘یه-6اٍّ٘یؼي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 0  3  2  2  3  2  21423 فيشیِٛٛصی ٚرسؽی

فيشیِٛٛصی ٚرسؽی لّة ٚ ػزٚق-  فيشیِٛٛصی ٚرسؽی 

ٚ تٙفظ

21450  2  3  2  2  3  0                                 

تيٛؽيٕی ٚ ٔتاتِٛيغٓ ٚرسؽی-  فيشیِٛٛصی ٚرسؽی  21451  2  3  2  2  3  0                                 

-فيشیِٛٛصی ٚرسؽی ػصثی -  فيشیِٛٛصی ٚرسؽی 

ػضال٘ی

21462  2  3  2  2  3  0                                 

                                 3  3  2  0  0  2  21471 تيٛٔىا٘يه ٚرسؽی

ٔجٕٛػٝ رفتار حزوتی  -  2258

صثبٖ-5يبدٌیشي حشوتي،         -4،         (سؿذ حشوتي-سؿذ خؼٕي )ٔجب٘ي سؿذ ٚ تىبُٔ-3وٙتشَ حشوتي،         -2آٔبس ٚ سٚؽ ٞبي تحمیك،         -1

تخللي اٍّ٘یؼي

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

رؽذ حزوتی- رفتار حزوتی 21456  1  1  1  1  1                                    

یادٌيزی حزوتی- رفتار حزوتی 21467  1  1  1  1  1                                    

وٙتزَ حزوتی- رفتار حزوتی 21468  1  1  1  1  1                                    

آٔٛسػ تزتيت تذ٘ی-  رفتار حزوتی  21469  1  1  1  1  1                                    

عٙجؼ اس دٚر ٚ عأا٘ٝ اطالػات جغزافيایی  -  2260

اكَٛ تفؼیش ػىغ ٞبي-4سيبضیبت ٚ آٔبس ٚ احتٕبالت،         -3ؿٙبخت ٚ اسصيبثي ٔحیظ صيؼت،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

طئٛٔٛسفِٛٛطي ٚ ٞیذسٚالّیٓ:ٔجب٘ي خغشافیبي عجیؼي-GIS،         5ٞٛايي

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                    2  3  2  2  2  21565 عٙجؼ اس دٚر ٚ عأا٘ٝ اطالػات جغزافيایی

جغزافياٚتز٘أٝ  ریشی ؽٟزی  -  2262

ٔذَ ٞب ٚ فٖٙٛ تلٕیٓ ٌیشي-3ٔىتت ٞب ٚ ٘ظشيٝ ٞب دس خغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ سيضي ؿٟشي،         -2،         (ٔجب٘ي ٚ ايشاٖ )خغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ سيضي ؿٟشي -1

ٔتٖٛ تخللي اٍّ٘یؼي-5سٚؽ تحمیك دس خغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ سيضي ؿٟشي،         -4دس ثش٘بٔٝ سيضي ؿٟشي ٚ ٔٙغمٝ اي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                    1  1  3  2  3  21501 جغزافياٚتز٘أٝ  ریشی ؽٟزی
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

جغزافيای  عياعی  -  2263

ٔتٖٛ تخللي-5خغشافیبي ػیبػي ايشاٖ،         -4٘ظشيٝ ٞبي خغشافیبي ػیبػي،         -3ٔىتت ٞبي خغشافیبيي،         -2طئٛپِٛتیه،         -1

اٍّ٘یؼي

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                    1  3  3  1  2  21506 جغزافيای  عياعی

جغزافيا ٚ تز٘أٝ ریشی رٚعتایی  -  2264

ٔذيشيت تٛػؼٝ پبيذاس سٚػتبيي،-3ثش٘بٔٝ سيضي تٛػؼٝ سٚػتبيي ٚ ػـبيشي،         -2ٔىتت ٞب ٚ ٘ظشيٝ ٞب خغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ سيضي سٚػتبيي،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-5سٚؽ ؿٙبػي تحمیك دس خغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ سيضي سٚػتبيي،         -4  

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                    1  2  2  2  1  21518 جغزافيا ٚ تز٘أٝ ریشی رٚعتایی

(الّيٓ ؽٙاعی)ٔجٕٛػٝ آب ٚ ٞٛا ؽٙاعی   -  2265

ٔتٖٛ تخللي اٍّ٘یؼي-4ٞیذسِٚٛطي،         -3طئٛٔٛسفِٛٛطي ػٕٛٔي ٚ ايشاٖ،         -2الّیٓ ؿٙبػي ػٕٛٔي ٚ ايشاٖ،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

(الّيٓ ؽٙاعی) آب ٚ ٞٛا ؽٙاعی  21541  3  3  2  1                                       

ٌزایؼ تغييزات آب ٚ (الّيٓ ؽٙاعی) آب ٚ ٞٛاؽٙاعی 

ٞٛایی

21554  3  3  2  1                                       

ٌزایؼ آب ٚ (الّيٓ ؽٙاعی) آب ٚ ٞٛاؽٙاعی 

ٞٛاؽٙاعی وؾاٚرسی

21555  3  3  2  1                                       

ٌزایؼ آب ٚ (الّيٓ ؽٙاعی) آب ٚ ٞٛاؽٙاعی 

ٞٛاؽٙاعی ٔاٞٛارٜ ای

21556  3  3  2  1                                       

ٌزایؼ آب ٚ (الّيٓ ؽٙاعی) آب ٚ ٞٛاؽٙاعی 

ٞٛاؽٙاعی ؽٟزی

21557  3  3  2  1                                       

ٌزایؼ آب ٚ (الّيٓ ؽٙاعی) آب ٚ ٞٛاؽٙاعی 

ٞٛاؽٙاعی دیزیٙٝ

21558  3  3  2  1                                       

ٌزایؼ ٔخاطزات آب (الّيٓ ؽٙاعی) آب ٚ ٞٛاؽٙاعی 

ٚ ٞٛایی

21559  3  3  2  1                                       

ٌزایؼ آب ٚ (الّيٓ ؽٙاعی) آب ٚ ٞٛاؽٙاعی 

ٞٛاؽٙاعی عيٙٛپتيه

21560  3  3  2  1                                       

حغاتذاری  -  2277

حؼبثذاسي-5ٔذيشيت ٔبِي، ػشٔبيٝ ٌزاسي ٚ سيؼه،         -4حؼبثشػي،         -3تئٛسي ٞبي حؼبثذاسي،         -2أبس ٚ سٚؽ تحمیك،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-6ٔذيشيت،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 3  4  3  4  4  3  21301 حغاتذاری
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

ٔجٕٛػٝ ٔاِی  -  2278

ثبصاس ٞب ٚ ٟ٘بدٞبي ٔبِي،-5سيؼه ٚ ٔذيشيت ػشٔبيٝ ٌزاسي،         -4تئٛسي ٞبي ٔذيشيت،         -3آٔبس ٚ سٚؽ تحمیك،         -2سيبضي،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-7تئٛسي ٞبي ٔبِي،         -6

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ٟٔٙذعی ٔاِی- ٔاِی 21323  2  3  2  4  3  3  3                              

تا٘ىذاری- ٔاِی 21324  2  3  2  4  3  3  3                              

ٔاِی تيٗ إِّّی- ٔاِی 21325  2  3  2  4  3  3  3                              

تيٕٝ- ٔاِی 21326  2  3  2  4  3  3  3                              

حمٛق ٔاِی- ٔاِی 21327  2  3  2  4  3  3  3                              

ٔجٕٛػٝ حمٛق خصٛصی  -  2280

اكَٛ-6اٍّ٘یؼي يب فشا٘ؼٝ،         - صثبٖ تخللي -5آيیٗ دادسػي ٔذ٘ي،         -4حمٛق تدبست،         -3حمٛق ٔذ٘ي،         -2ٔتٖٛ فمٟي،         -1

فمٝ

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 2  2  1  2  2  3  20466 فمٝ ٚ حمٛق خصٛصی

                                 0  2  1  2  2  2  20807 حمٛق  خصٛصی

حمٛق  ػٕٛٔی  -  2281

اٍّ٘یؼي يب فشا٘ؼٝ- ٔتٖٛ حمٛلي -4تؼٟذات ٔذ٘ي،         -حمٛق ٔذ٘ي -3حمٛق اداسي،         -2حمٛق اػبػي،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                       2  1  1  2  20808 حمٛق  ػٕٛٔی

حمٛق تيٗ إُِّ ػٕٛٔی  -  2282

اٍّ٘یؼي يب فشا٘ؼٝ- صثبٖ تخللي -4ػبصٔبٖ ٞبي ثیٗ إِّّي،         -3حمٛق ثیٗ إُِّ خلٛكي،         -2حمٛق ثیٗ إُِّ ػٕٛٔي،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                       2  2  1  2  20815 حمٛق تيٗ إُِّ ػٕٛٔی

ٔجٕٛػٝ حمٛق ويفزی ٚ جزْ ؽٙاعی  -  2283

ٔتٖٛ-6آيیٗ دادسػي ویفشي،         -5ٔتٖٛ فمٝ،         -4حمٛق خضاي اختلبكي،         -3حمٛق خضاي ػٕٛٔي،         -2خشْ ؿٙبػي،         -1

اكَٛ فمٝ-7اٍّ٘یؼي يب فشا٘ؼٝ،         - حمٛلي 

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                              0  2  1  2  2  2  1  20805 حمٛق جشا ٚ جزْ ؽٙاعی

                              0  2  1  2  2  2  1  20818 حمٛق ويفزی ٚ جزْ ؽٙاعی

                              2  2  1  3  2  2  1  20838 فمٝ ٚ حمٛق جشا
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

رٚا٘ؾٙاعی  تزتيتی  -  2290

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،-5آٔبس ٚ سٚؽ تحمیك دس ػّْٛ تشثیتي،         -4ا٘ذاصٜ ٌیشي ٚ اسصؿیبثي،         -3سٚا٘ـٙبػي سؿذ،         -2يبدٌیشي،         -1

سٚا٘ـٙبػي تشثیتي-6       

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 1  1  1  1  1  1  20702 رٚا٘ؾٙاعی  تزتيتی

رٚا٘ؾٙاعی ػٕٛٔی  -  2291

سٚا٘ـٙبػي فیضيِٛٛطيه،-4سٚا٘ـٙبػي وٛدوبٖ اػتثٙبيي ٚ ٔشضي وٛدن،         -3٘ظشيٝ ٞبي سؿذ ٚ ؿخلیت،         -2سٚا٘ـٙبػي ػٕٛٔي،         -1

آٔبس ٚ سٚؽ تحمیك ٚ سٚاٖ ػٙدي-6صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -5      

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 2  3  1  1  1  4  20705 رٚا٘ؾٙاعی ػٕٛٔی

رٚا٘ؾٙاعی عالٔت  -  2292

٘ٛسٚپؼیىِٛٛطي،-4سٚا٘ـٙبػي ػالٔت،         -3سٚا٘ـٙبػي سؿذ ٚ ؿخلیت،         -2آػیت ؿٙبػي سٚا٘ي ٚ سٚا٘ـٙبػي ثبِیٙي،         -1

آٔبس ٚ سٚؽ تحمیك-6صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -5

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 1  1  1  2  1  1  20709 رٚا٘ؾٙاعی عالٔت

رٚا٘ؾٙاعی ٚ آٔٛسػ وٛدواٖ اعتثٙائی  -  2293

سٚؽ ٞبي اسصيبثي ٚ تـخیق ٚ وبسثشد آصٖٔٛ-4سٚا٘ـٙبػي وٛدوبٖ اػتثٙبيي،         -3سٚا٘ـٙبػي سؿذ ٚ تحَٛ،         -2سٚا٘ـٙبػي ثبِیٙي،         -1

اكَٛ ٔـبٚسٜ ط٘تیه-7آٔبس ٚ سٚؽ تحمیك،         -6صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -5ٞبي ؿٙبختي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                              1  1  2  1  2  1  1  20712 رٚا٘ؾٙاعی ٚ آٔٛسػ وٛدواٖ اعتثٙائی

رٚا٘ؾٙاعی  تاِيٙی  -  2294

صثبٖ-6٘ٛسٚػبيىِٛٛطي،         -5اسصؿیبثي ؿخلیت ٚ آصٖٔٛ ٞبي ؿٙبختي،         -4سٚا٘ـٙبػي ثبِیٙي،         -3سؿذ،         -2آػیت ؿٙبػي،         -1

تخللي

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 2  1  1  3  2  3  20701 رٚا٘ؾٙاعی  تاِيٙی
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

عٙجؼ ٚ ا٘ذاسٜ ٌيزی  -  2296

آصٖٔٛ ٞبي ؿٙبختي ٚ غیش-4آٔبس ٚ سٚؿٟبي تحمیك،         -3٘ظشيٝ ٞبي والػیه ا٘ذاصٜ ٌیشي،         -2٘ظشيٝ ٞبي خذيذ ا٘ذاصٜ ٌیشي،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-5ؿٙبختي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                    2  2  2  2  3  20722 عٙجؼ ٚ ا٘ذاسٜ ٌيزی

آٔٛسػ ستاٖ إِٓا٘ی  -  2300

ٔؼبئُ-6صثبٖ ؿٙبػي،         -5ٟٔبست ٍ٘بسؽ،         -4ٟٔبست خٛا٘ذٖ ٚ دسن ٔتٗ،         -3دػتٛس صثبٖ إِٓب٘ي،         -2ٚاطٌبٖ ٚ اكغالحبت،         -1

تحّیُ ٚ تفؼیش داػتبٖ-10ا٘ٛاع ادثي ٚ تبسيخ ادثیبت وـٛسٞبي إِٓب٘ي صثبٖ،        -9تشخٕٝ ٔتٖٛ،         -8تشخٕٝ ؿٙبػي،         -7آٔٛصؽ صثبٖ،         

، ؿؼش ٚ ٕ٘بيـٙبٔٝ

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                     2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  20332 آٔٛسػ ستاٖ إِٓا٘ی

ستاٖ  ٚادتيات  اٍّ٘يغی  -  2310

فشا٘ؼٝ يب-صثبٖ دْٚ-7صثبٖ اٍّ٘یؼي،         -6ؿؼش اٍّ٘یؼي،         -5ٕ٘بيـٙبٔٝ،         -4سٔبٖ،         -3تبسيخ ادثیبت،         -2٘مذ ادثي،         -1

إِٓب٘ي

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                              1  3  2  2  2  2  3  20311 ستاٖ  ٚادتيات  اٍّ٘يغی

آٔٛسػ  ستاٖ  اٍّ٘يغی  -  2311

صثبٖ ؿٙبػي-4اسصؿیبثي،         -3ٔؼبئُ آٔٛصؽ صثبٖ،         -2،         (ٕ٘شٜ تبف550ُحذالُ ثشاثش )صثبٖ ػٕٛٔي -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                       1  3  3  4  20312 آٔٛسػ  ستاٖ  اٍّ٘يغی

ٔجٕٛػٝ  ستاٖ  فزا٘غٝ  -  2320

٘ظشيٝ ٞبي آٔٛصؽ صثبٖ-3،         (ؿبُٔ تشخٕٝ ٔتٖٛ اػالٔي ٚ تشخٕٝ ٔتٖٛ ادثي )تشخٕٝ اص صثبٖ فبسػي ثٝ فشا٘ؼٝ -2دػتٛس صثبٖ فشا٘ؼٝ،         -1

ادثیبت فشا٘ؼٝ دس لشٖ ثیؼتٓ،-7صثبٖ ؿٙبػي فشا٘ؼٝ،         -6صثبٖ ؿٙبػي وبسثشدي،         -5تدضيٝ ٚ تحّیُ والْ،         -4فشا٘ؼٝ،         

والػي ػیؼٓ ٚ سٚٔب٘تیؼٓ-10،        19ٚ20ؿؼش دس لشٖٚ -9٘مذ تفؼیشي،         -8

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                     0  0  0  0  2  2  2  2  1  1  20322 آٔٛسػ  ستاٖ  فزا٘غٝ

                     2  2  2  2  0  0  0  0  1  1  20327 ادتيات فزا٘غٝ
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

ٔجٕٛػٝ ستاٖ  ٚادتيات  فارعی  -  2330

اػشاة)ػشثي-5تبسيخ ادثیبت ٚ ػجه ؿٙبػي،         -4،         (وّیبت ٔؼبئُ ادثي)كٙبػبت ادثي-3ٔتٖٛ ٘ثش ٚ دػتٛس صثبٖ،         -2ٔتٖٛ ٘ظٓ،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-6،         (ٌزاسي ٚ تشخٕٝ ٚ تدضيٝ ٚ تشویت

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 1  2  2  1  3  3  20101 ستاٖ  ٚادتيات  فارعی

ادتيات غٙایی- ستاٖ  ٚادتيات  فارعی 20110  3  3  1  2  2  1                                 

ادتيات ػزفا٘ی-  ستاٖ ٚ ادتيات فارعی  20111  3  3  1  2  2  1                                 

ادتيات حٕاعی- ستاٖ  ٚادتيات  فارعی 20112  3  3  1  2  2  1                                 

ٔجٕٛػٝ جأؼٝ ؽٙاعی  -  2340

حٛصٜ ٞبي تخللي-4،         1حٛصٜ ٞبي تخللي خبٔؼٝ ؿٙبػي -3سٚؽ ؿٙبػي ٚ آٔبس دس ػّْٛ اختٕبػي،         -2ثیٙؾ خبٔؼٝ ؿٙبػي،         -1

اكَٛ ٔجب٘ي ٚ-8٘ظشيٝ ٞبي خبٔؼٝ ؿٙبػي ٚسصؽ،         -7صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -6خبٔؼٝ ؿٙبػي ايشاٖ،         -5،         2خبٔؼٝ ؿٙبػي 

٘ظشيٝ ٞبي تٛػؼٝ-11تبسيخ ا٘ذيـٝ ٞبي خٕؼیت ؿٙبػي،        -10٘ظشيٝ ٞبي خٕؼیت ؿٙبػي،        -9حٛصٜ ٞبي ٔشتجظ ثب خبٔؼٝ ؿٙبػي ٚسصؽ،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                  0  3  3  0  0  2  0  2  2  0  2  20506 جٕؼيت ؽٙاعی

                  0  0  0  0  0  2  2  2  3  2  2  20534 جأؼٝ ؽٙاعی ٌزایؼ جأؼٝ ؽٙاعی التصادی ٚ تٛعؼٝ

                  0  0  0  0  0  2  2  3  2  2  2  20535 جأؼٝ ؽٙاعی ٌزایؼ جأؼٝ ؽٙاعی فزٍٞٙی

 جأؼٝ ؽٙاعی ٌزایؼ جأؼٝ ؽٙاعی ٌزٜٚ ٞای

اجتٕاػی

20536  2  2  2  2  2  2  0  0  0  0  0                  

                  0  0  0  0  0  2  2  3  2  2  3  20537 جأؼٝ ؽٙاعی ٌزایؼ جأؼٝ ؽٙاعی عياعی

 جأؼٝ ؽٙاعی ٌزایؼ جأؼٝ ؽٙاعی ٔغائُ اجتٕاػی

ایزاٖ

20538  3  2  2  2  2  2  0  0  0  0  0                  

                  0  0  0  3  3  2  2  2  2  2  3  20541 جأؼٝ ؽٙاعی ٚرسػ

رٚعتایی- جأؼٝ ؽٙاعی ٌزایؼ تٛعؼٝ اجتٕاػی 20564  3  2  2  2  2  2  0  0  1  0  3                  

عياعتٍذاری فزٍٞٙی  -  2341

اٍّ٘یؼي يب )صثبٖ خبسخٝ-4سٚؽ تحمیك ٚ آٔبس،         -3اكَٛ ٚ ٔجب٘ي ثش٘بٔٝ سيضي فشٍٞٙي،         -2٘ظشيٝ ٞبي خبٔؼٝ ؿٙبػي فشٍٞٙي،         -1

تبسيخ ٚ ا٘ذيـٝ ٞبي ػیبػت ٌزاسي فشٍٞٙي-6٘ظشيٝ ٞبي ٔشدْ ؿٙبػي فشًٞٙ ٚ تىِٙٛٛطي،         -5،         (فشا٘ؼٝ

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 1  1  1  1  1  1  20552 عياعتٍذاری فزٍٞٙی

ٔجٕٛػٝ ػّْٛ التصادی  -  2350

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-6آٔبس ٚ التلبد ػٙدي،         -5التلبد خشد،         -4سيبضي،         -3التلبد والٖ،         -2التلبد ايشاٖ،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 3  3  4  3  4  3  20908 التصاد ٘فت ٚ ٌاس

                                 3  3  4  3  4  3  20914 ػّْٛ  التصادی

التصاد ٔاِی- ػّْٛ التصادی 20930  3  4  3  4  3  3                                 
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

التصاد اعالٔی-  ػّْٛ التصادی  20936  3  4  3  4  3  3                                 

التصاد تيٗ إُِّ- ػّْٛ التصادی 20950  3  4  3  4  3  3                                 

التصاد عالٔت- التصاد 20951  3  4  3  4  3  3                                 

ٔجٕٛػٝ ػّْٛ تزتيتی  -  2360

ثش٘بٔٝ سيضي-5اكَٛ ٚ فّؼفٝ تؼّیٓ ٚ تشثیت،         -4آٔبس ٚ سٚؽ ٞبي تحمیك،         -3تؼّیٓ ٚ تشثیت اػالٔي،         -2سٚا٘ـٙبػي تشثیتي،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-7صثبٖ تخللي ػشثي،         -6دسػي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                              1  1  1  1  1  1  1  20603 تز٘أٝ ریشی  درعی

                              1  1  1  1  1  1  1  20628 فّغفٝ تؼّيٓ ٚ تزتيت

ٔذیزیت  آٔٛسؽی  -  2365

آٔبس ٚ سٚؽ تحمیك ٚ ػٙدؾ ٚ-4سٚؽ ٞب ٚ فٖٙٛ تذسيغ،         -3فّؼفٝ ٔذيشيت آٔٛصؿي،         -2٘ظشيٝ ٞبي ػبصٔبٖ ٚ ٔذيشيت آٔٛصؿي،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-6سفتبس ػبصٔب٘ي دس ٔٛػؼبت آٔٛصؿي،         -5اسصؿیبثي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 2  2  2  1  1  2  21212 ٔذیزیت  آٔٛسؽی

ٔجٕٛػٝ ػّْٛ عياعی  -  2380

تحٛالت ػیبػي ٚ )ٔؼبئُ ايشاٖ -4ا٘ذيـٝ ػیبػي،         -3خبٔؼٝ ؿٙبػي ػیبػي،         -2تئٛسي ٞبي سٚاثظ ثیٗ إُِّ ٚ ػیبػت خبسخي،         -1

ػیبػت ٌزاسي ػٕٛٔي-7صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -6ٔؼبئُ ػیبػي التلبدي خٟبٖ ػْٛ،         -5،         (اختٕبػي ٚ سٚاثظ خبسخي ايشاٖ

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                              1  1  1  1  1  1  1  20812 ػّْٛ عياعی

جأؼٝ ؽٙاعی عياعی-  ػّْٛ عياعی  20830  1  2  1  1  1  1  0                              

ا٘ذیؾٝ ٞای عياعی-  ػّْٛ عياعی  20831  1  1  2  1  1  1  0                              

ٔغائُ ایزاٖ-  ػّْٛ عياعی  20832  1  1  1  2  1  1  0                              

عياعتٍذاری ػٕٛٔی-  ػّْٛ عياعی  20833  1  1  1  1  1  1  2                              

رٚاتط تيٗ  إُِّ  -  2381

التلبد ػیبػي ثیٗ-4تبسيخ ديپّٕبػي ٚ سٚاثظ خبسخي ايشاٖ،         -3حمٛق ٚ ػبصٔبٟ٘بي ثیٗ إِّّي،         -2٘ظشيٝ ٞبي سٚاثظ ثیٗ إُِّ،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-5إُِّ،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                    2  1  1  2  2  20810 رٚاتط تيٗ  إُِّ
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

ٔجٕٛػٝ ػّٓ اطالػات ٚ دا٘ؼ ؽٙاعی  -  2390

فٙبٚسي-4رخیشٜ ٚ ثبصيبثي اعالػبت،         -3ٔجب٘ي ٚ فّؼفٝ وتبثذاسي ٚ اعالع سػب٘ي،         -2سٚؽ تحمیك دس وتبثذاسي ٚ اعالع سػب٘ي،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-5اعالػبت ٚ ٘ظبْ ٞبي اعالػبتي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                    3  2  3  3  3  21717 ػّٓ اطالػات ٚ دا٘ؼ ؽٙاعی

تاسیاتی اطالػات ٚ دا٘ؼ- ػّٓ اطالػات ٚ دا٘ؼ ؽٙاعی 21719  3  3  3  2  3                                    

التصاد ٔحيط سیغت-ٔذیزیت ٔحيط  سیغت  -  2418

التلبد ٔحیظ صيؼت،-5التلبد والٖ،         -4التلبد خشد،         -3آٔبس ٚ سٚؽ ٞبي تحّیُ ػیؼتٓ ٞب،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

اسصؽ ٌزاسي ٔٙبثغ عجیؼي ٚ صيؼت ٔحیغي-6

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

التصاد ٔحيط سیغت- ٔذیزیت ٔحيط  سیغت 21225  2  2  2  2  3  2                                 

حمٛق ٔحيط سیغت-ٔذیزیت ٔحيط سیغت  -  2419

حمٛق داخّي ٔحیظ صيؼت،-4حمٛق ثیٗ إُِّ ٔحیظ صيؼت،         -3ٔذيشيت ٚ ثش٘بٔٝ سيضي ٔحیظ صيؼت،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

ؿٙبخت ٔحیظ صيؼت-5       

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

حمٛق ٔحيط سیغت- ٔذیزیت ٔحيط سیغت 21226  2  2  3  3  1                                    

ٔذیزیت ٔحيط سیغت- ٔذیزیت  ٔحيط سیغت   -  2420

سيبضیبت أبسي ٚ سٚؽ تحمیك،-4ؿٙبخت ٚ اسصيبثي ٔحیظ صيؼت،         -3ٔذيشيت ٔحیظ صيؼت،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

آِٛدٌي ٞبي ٔحیظ صيؼت-5

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ٔذیزیت ٔحيط سیغت-  ٔذیزیت  ٔحيط سیغت  21214  3  3  3  2  2                                    

ٔذیزیت تاساریاتی-ٔذیزیت تاسرٌا٘ی  -  2450

آٔبس ٚ سٚؽ تحمیك،-5ثبصاسيبثي كٙؼتي،         -4ٔذيشيت ثبصاسيبثي،         -3سفتبس ٔلشف وٙٙذٜ،         -2تئٛسي ٞبي ػبصٔبٖ ٚ ٔذيشيت،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-9تحمیمبت ثبصاسيبثي،         -8ٔذيشيت اػتشاتظيه،         -7ثبصاسيبثي ثیٗ إِّّي،         -6

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ٔذیزیت تاساریاتی- ٔذیزیت تاسرٌا٘ی 21247  2  4  4  3  2  3  2  4  3                        
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

ٔجٕٛػٝ ٔذیزیت  دِٚتی  -  2460

ٔذيشيت تٛػؼٝ ٚ-4خظ ٔـي ٌزاسي ػٕٛٔي،         -3ٔذيشيت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ي ٚ سفتبس ػبصٔب٘ي،         -2تئٛسي ٞبي ػبصٔبٖ ٚ ٔذيشيت،         -1

آٔبس ٚ سٚؽ تحمیك-7صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -6ثٛدخٝ ٚ ٔبِیٝ ػٕٛٔي،         -5تغجیمي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                              2  2  2  3  3  3  3  21210 ٔذیزیت  دِٚتی

ٔذیزیت ٔٙاتغ ا٘غا٘ی-  ٔذیزیت دِٚتی  21216  3  4  3  3  2  2  2                              

تصٕيٓ ٌيزی ٚ خط ٔؾی ٌذاری- ٔذیزیت دِٚتی

ػٕٛٔی

21287  3  3  4  3  2  2  2                              

رفتارعاسٔا٘ی- ٔذیزیت دِٚتی 21288  3  4  3  3  2  2  2                              

ٔذیزیت تطثيمی ٚ تٛعؼٝ- ٔذیزیت دِٚتی 21289  3  3  3  4  2  2  2                              

ٔذیزیت رعا٘ٝ ای- ٔذیزیت   -  2462

اكَٛ ٚ ٔفبٞیٓ استجبعبت اختٕبػي ٚ-4٘ظشيٝ ٞبي استجبعبت ٚ سٚص٘بٔٝ ٍ٘بسي،         -3٘ظشيٝ ٞب ٚ ٔفبٞیٓ ٔذيشيت،         -2سفتبس ػبصٔب٘ي،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-6التلبد ػٕٛٔي،         -5خٕؼي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ٔذیزیت رعا٘ٝ ای-  ٔذیزیت  21222  2  2  2  2  1  3                                 

ٔذیزیت آٔٛسػ ػاِی  -  2468

تحّیُ سفتبس ػبصٔب٘ي ٚ سٚاثظ ا٘ؼب٘ي دس أٛصؽ ػبِي،-3آٔبس ٚ سٚؽ تحمیك،         -2٘ظشيٝ ٞبي پیـشفتٝ ػبصٔبٖ ٚ ٔذيشيت دس آٔٛصؽ ػبِي،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-6ثش٘بٔٝ سيضي دس آٔٛصؽ ػبِي،         -5فّؼفٝ ٔذيشيت أٛصؽ ػبِي،         -4        

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 2  2  1  2  2  3  21221 ٔذیزیت آٔٛسػ ػاِی

ٔذیزیت ٚ تز٘أٝ ریشی فزٍٞٙی  -  2469

خبٔؼٝ ؿٙبػي-5فشًٞٙ ٚ ٞٙش ايشاٖ ٚ خٟبٖ،         -4سٚؽ تحمیك،         -3صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -2تئٛسي ٞبي ػبصٔبٖ ٚ ٔذيشيت،         -1

٘ظشيٝ ٞبي فشٍٞٙي-6فشٍٞٙي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 4  3  3  4  4  3  21242 ٔذیزیت ٚ تز٘أٝ ریشی فزٍٞٙی

ٔجٕٛػٝ ٔذیزیت  صٙؼتی  -  2470

تئٛسي تلٕیٓ ٌیشي ٚ-5آٔبس ٚ سٚؽ تحمیك،         -4التلبد،         -3ٔذيشيت تِٛیذ ٚ ػّٕیبت،         -2تئٛسي ٞبي ػبصٔبٖ ،ٔذيشيت ٚ سفتبس،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-7ٔذيشيت اػتشاتظيه كٙؼتي،         -6تحمیك دس ػّٕیبت،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

اعتزاتضی صٙؼتی- ٔذیزیت  صٙؼتی 21047  2  3  1  2  3  2  3                              

ٔذیزیت عيغتٕٟا- ٔذیزیت  صٙؼتی 21048  2  3  1  2  3  2  3                              

33



ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

تِٛيذ ٚ ػّٕيات- ٔذیزیت  صٙؼتی 21049  2  3  1  2  3  2  3                              

تحميك در ػّٕيات- ٔذیزیت  صٙؼتی 21269  2  3  1  2  3  2  3                              

ٔاِی-  ٔذیزیت صٙؼتی 21278  2  3  1  2  3  2  3                              

ٔجٕٛػٝ ٔذیزیت تىِٙٛٛصی  -  2471

آٔبس ٚ ٚ سٚؽ تحمیك،-5التلبد،         -4ٔذيشيت ٘ٛآٚسي،         -3ٔذيشيت تىِٙٛٛطي،         -2تئٛسي ٞبي ػبصٔبٖ ،ٔذيشيت ٚ سفتبس،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-7سٚؿٟبي وٕي دس ٔذيشيت،         -6

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ٔذیزیت ا٘تماَ تىِٙٛٛصی-  ٔذیزیت تىِٙٛٛصی  21056  2  3  3  2  2  2  3                              

                              3  2  2  2  3  3  2  21223 ٔذیزیت تىِٙٛٛصی

ٔذیزیت فٗ آٚری اطالػات  -  2472

صثبٖ تخللي-5فٙبٚسي اعالػبت،         -4سٚؽ ٞبي وٕي دس ٔذيشيت،         -3سٚؽ تحمیك ٚ آٔبس،         -2تئٛسي ٞبي ػبصٔبٖ ٚ ٔذيشيت،         -1

تدضيٝ ٚ تحّیُ ػیؼتٓ ٞب-7ٞٛؽ ٔلٙٛػي،         -6اٍّ٘یؼي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                              2  3  3  3  3  2  2  21224 ٔذیزیت فٗ آٚری اطالػات

ٔجٕٛػٝ وارآفزیٙی  -  2474

سٚؽ-5صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -4تحّیُ ٔحیظ وؼت ٚ وبس،         -3تـخیق فشكت ٞبي وبسآفشيٙي،         -2٘ظشيٝ ٞبي وبسآفشيٙي،         -1

آٔبس-6تحمیك دس وبسآفشيٙي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

تخؼ ػٕٛٔی-  وارآفزیٙی  21178  4  3  3  3  3  2                                 

عاسٔا٘ی-  وارآفزیٙی  21179  4  3  3  3  3  2                                 

تيٗ إُِّ-  وارآفزیٙی  21190  4  3  3  3  3  2                                 

وغة ٚ وار-  وارآفزیٙی  21191  4  3  3  3  3  2                                 

فٙاٚری-  وارآفزیٙی  21193  4  3  3  3  3  2                                 

تٛعؼٝ-  وارآفزیٙی  21194  4  3  3  3  3  2                                 

آٔٛسػ ػاِی-  وارآفزیٙی  21195  4  3  3  3  3  2                                 

ٔؾاٚرٜ  -  2480

٘ظشيٝ ٞب ٚ سٚؽ ٞبي ٔـبٚسٜ ؿغّي ٚ تحلیّي،-3٘ظشيٝ ٞبي ٔـبٚسٜ ٚ سٚاٖ دسٔب٘ي،         -2آٔبس ٚ سٚؽ ٞبي تحمیك دس ٔـبٚسٜ،         -1

ٔتٖٛ تخللي ٔـبٚسٜ ثٝ صثبٖ اٍّ٘یؼي-6٘ظشيٝ ٞب ٚ سٚؽ ٞبي ٔـبٚسٜ ٌشٚٞي،         -5٘ظشيٝ ٞب ٚ سٚؽ ٞبي ٔـبٚسٜ خب٘ٛادٜ،         -4

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 1  1  1  1  1  1  21602 ٔؾاٚرٜ
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

    ٌزٜٚ  ػّْٛ پایٝ

ٔجٕٛػٝ ػّْٛ وأپيٛتز  -  3530

صثبٖ تخللي-5ٔؼٕبسي ػیؼتٓ ٞبي تٛصيغ ؿذٜ،         -4٘ظشيٝ ػّٓ وبٔپیٛتش،         -3ٞٛؽ ٔلٙٛػي،         -2ٔحبػجبت ٚ ثٟیٙٝ ػبصي،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                    2  4  4  4  4  30117 ػّْٛ وأپيٛتز

ٔحاعثات ٘زْ ٚ ٞٛػ ٔصٙٛػی- ػّْٛ وأپيٛتز 30141  6  6  4  4  2                                    

ٔجٕٛػٝ صئٛفيشیه  -  3540

ٜ ٞبي ِشصٜ اي ثبصتبثي،         -3صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -2فیّتشٞبي ديدیتبَ،         -1 تئٛسي ا٘تـبس أٛاج االػتیه،-4ثبصخٛا٘ي داد

،1ٚ2ٌشا٘ي ػٙدي - اوتـبفبت ٌشا٘ي ػٙدي -7 طئٛاِىتشيه ٚ طئٛ اِىتشيه اوتـبفي ، اوتـبفبت،         IP ٚ EM-6،         1ٚ2صِضِٝ ؿٙبػي -5

1ٚ2طئٛٔغٙبعیغ - اوتـبفبت ٔغٙبعیغ ػٙدي -8

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

اِىتزٚٔغٙاطيظ-  صئٛفيشیه  30208  2  1  0  0  0  2  1  1                           

ِزسٜ ؽٙاعی-  صئٛفيشیه  30209  2  1  2  2  1  0  0  0                           

سِشِٝ ؽٙاعی-  صئٛفيشیه  30211  2  1  1  2  2  0  0  0                           

ٌزا٘ی عٙجی- صئٛفيشیه 30213  2  1  0  0  0  1  2  1                           

ٔجٕٛػٝ ریاضی  -  3550

آ٘بِیض-7تحمیك دس ػّٕیبت پیـشفتٝ،         -6ٞٙذػٝ ٔٙیفّذ،         -5خجش،         -4خجشخغي،         -3صثبٖ تخللي،         -2آ٘بِیضحمیمي،         -1

ثٙیبدٞبي-11٘ظشيٝ ٞب،اكَٛ ٚ اٞذاف آٔٛصؽ سيبضي،        -10آٔبسٚاحتٕبَ پیـشفتٝ،        -9ٌشٜٚ خجش ِي ٚ تٛپِٛٛطي،         -8ػذدي پیـشفتٝ،         

٘ظشي حُ ٔؼبِٝ

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

تحميك در ػّٕيات- ریاضی وارتزدی 30106  2  2  3  0  0  6  2  0  0  0  0                  

                  4  4  3  0  0  0  0  0  0  2  3  30111 آٔٛسػ ریاضی

جثز-  ریاضی  30112  2  2  4  6  2  0  0  0  0  0  0                  

آ٘اِيش-  ریاضی  30113  6  2  2  2  2  0  0  0  0  0  0                  

                  0  0  0  4  0  0  6  2  2  2  2  30114 ریاضی ـ ٞٙذعٝ ٚ تٛپِٛٛصی

آ٘اِيش ػذدی- ریاضی وارتزدی 30115  2  2  3  0  0  2  6  0  0  0  0                  

ٔجٕٛػٝ  سٔيٗ  ؽٙاعی  -  3560

طئٛؿیٕي،-5ػًٙ ٞبي آرسيٗ،         -4وب٘ؼبسٞبي سػٛثي،         -3وب٘ؼبسٞبي آرسيٗ ٚ دٌشٌٛ٘ي،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

ٔیىشٚفبػیغ،-10سػٛة ؿٙبػي،        -9اكَٛ زیٙٝ ؿٙبػي،         -8ػبيضٔٛتىتٛ٘یه،         -7صٔیٗ ؿٙبػي ػبختٕب٘ي پیـشفتٝ،         -6

صٔیٗ ؿٙبػي صيؼت ٔحیغي-13صٔیٗ ؿٙبػي پضؿىي،        -12ػًٙ ؿٙبػي سػٛثي،        -11

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

            0  0  2  1  2  2  1  2  1  2  1  1  3  30401 سٔيٗ  ؽٙاعی
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

سٔيٗ  ؽٙاعی  التصادی-  سٔيٗ ؽٙاعی  30405  3  3  3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0            

پتزِٚٛصی-  سٔيٗ  ؽٙاعی  30407  3  0  0  3  3  2  0  0  0  0  2  0  0            

تىتٛ٘يه-  سٔيٗ  ؽٙاعی  30408  3  0  0  0  0  3  3  2  0  0  2  0  0            

فغيُ ؽٙاعی ٚ چيٙٝ ؽٙاعی- سٔيٗ ؽٙاعی 30416  3  0  0  0  0  0  0  3  2  3  2  0  0            

عًٙ ؽٙاعی رعٛتی ٚ رعٛب ؽٙاعی-  سٔيٗ ؽٙاعی  30417  3  0  0  0  0  0  0  1  3  3  3  0  0            

سٔيٗ ؽٙاعی سیغت ٔحيطی- ػّْٛ سٔيٗ 30435  3  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0  3  3            

ٔجٕٛػٝ ػّْٛ جا٘ٛری  -  3570

خٙیٗ ؿٙبػي ٔمبيؼٝ اي-4صيؼت ؿٙبػي تىٛيٙي خب٘ٛسي،         -3فیضيِٛٛطي غـبء ػِّٛي،         -2فیضيِٛٛطي دػتٍبٜ ػلجي ٔشوضي،         -1

ٖ ٚ ثي ٟٔشٌبٖ،          صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-7ٌٛ٘ٝ ٚ ٌٛ٘ٝ صايي،         -6ثیٛػیؼتٕبتیه خب٘ٛسي،         -5ٟٔشٜ داسا

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

تىٛیٙی-  ػّْٛ جا٘ٛری 30544  1  1  3  3  1  1  2                              

فيشیِٛٛصی جا٘ٛری-  ػّْٛ جا٘ٛری  30580  3  3  1  1  1  1  2                              

ص٘تيه ِٔٛىِٛی- سیغت ؽٙاعی  -  3571

ط٘تیه ايٕٙي،-5ط٘تیه خٕؼیت تىٕیّي،         -4ط٘تیه ِٔٛىِٛي،         -3ٟٔٙذػي ط٘تیه وبسثشدٞب،         -2ٟٔٙذػي ط٘تیه ٘ظشيٝ ٞب،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-7ط٘تیه ا٘ؼب٘ي،         -6  

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ص٘تيه ِٔٛىِٛی-  سیغت ؽٙاعی 30525  2  2  3  2  1  1  2                              

ٔجٕٛػٝ سیغت ؽٙاعی دریا  -  3572

صيؼت ؿٙبػي آثضيبٖ،-5آاليٙذٜ ٞبي دسيبيي ٚ آثضيبٖ،         -4ثیِٛٛطي دسيب،         -3اوِٛٛطي دسيب،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

فیضيِٛٛطي آثضيبٖ-6

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

تْٛ ؽٙاعی دریا-  سیغت ؽٙاعی دریا 30531  2  3  2  2  1  1                                 

جا٘ٛراٖ دریایی-  سیغت ؽٙاعی دریا  30589  2  2  1  1  3  3                                 

ٔجٕٛػٝ ػّْٛ ٌياٞی  -  3574

يبختٝ ؿٙبػي ٚ ثبفت ؿٙبػي ٔمبيؼٝ-4صيؼت ؿٙبػي تىٛيٙي دس ٌیبٞبٖ،         -3اوِٛٛطي پٛؿؾ ٞبي ٌیبٞي،         -2تبوؼٛ٘ٛٔي خذيذ،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-7خزة ٚ ا٘تمبَ،         -6ٔتبثِٛیؼٓ ٌیبٞي،         -5اي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

عيغتٕاتيه ٌياٞی-  سیغت ؽٙاعی 30535  3  3  1  1  1  1  2                              

عِّٛی ٚ تىٛیٙی ٌياٞی-  سیغت ؽٙاعی  30536  1  1  3  3  1  1  2                              

فيشیِٛٛصی ٌياٞی-  سیغت ؽٙاعی 30545  1  1  1  1  3  3  2                              

(اوِٛٛصی ٌياٞی)تْٛ ؽٙاعی ٌياٞی- سیغت ؽٙاعی 30579  3  3  1  1  1  1  2                              
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

عِّٛی ٚ ِٔٛىِٛی- سیغت ؽٙاعی   -  3577

ايٕٙي ؿٙبػي،-5تٙظیٓ ثیبٖ طٖ،         -4سٚ٘ٛيؼي ٚ تشخٕٝ،         -3ػبختبس،         DNAٕٚٞب٘ٙذػبصي-2صيؼت ؿٙبػي ػِّٛي پیـشفتٝ،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-6      

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

عِّٛی ٚ ِٔٛىِٛی-  سیغت ؽٙاعی  30546  3  2  2  2  1  2                                 

ٔيىزٚتيِٛٛصی  -  3578

ايٕٙي ؿٙبػي پیـشفتٝ،-4ٚيشٚع ؿٙبػي پیـشفتٝ،         -3فیضيِٛٛطي ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞب،         -2اوِٛٛطي ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞب،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-7ٔیىشٚثیِٛٛطي خبن،         -6ط٘تیه پشٚوبسيٛت ٞب،         -5

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                              2  2  1  1  1  2  2  30507 ٔيىزٚتيِٛٛصی

سیغت فٙاٚری ٔيىزٚتی  -  3579

صثبٖ-6ثیٛا٘فٛسٔبتیه،         -5فٙبٚسي تخٕیش،         -4صيؼت فٙبٚسي پشٚتئیٗ،         -3ط٘تیه يٛوبسيٛتٟب،         -2ط٘تیه پشٚوبسيٛتٟب،         -1

تخللي اٍّ٘یؼي

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 2  1  2  2  1  1  30585 سیغت فٙاٚری ٔيىزٚتی

ٔجٕٛػٝ ؽيٕی  -  3590

ؿیٕي كٙؼتي ٚ- وٙتشَ دػتٍبٞي دس كٙؼت ؿیٕي  - (1)ٚاوٙـٍبٜ - ؿیٕي تدضيٝ پیـشفتٝ )ؿیٕي وبسثشدي -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

سٚؽ ٞبي- سٚؽ ٞبي وشٚٔبتٌٛشافي - سٚؽ ٞبي اِىتشٚؿیٕي تدضيٝ اي - ؿیٕي تدضيٝ پیـشفتٝ )ؿیٕي تدضيٝ -3،         (اكَٛ ٔحبػجبت

ػیٙتیه ، تشٔٛديٙبٔیه ٚ- ؿیٕي ٔؼذ٘ي پیـشفتٝ - ؿیٕي فیضيه ٔؼذ٘ي - عیف ػٙدي ٔؼذ٘ي ) ؿیٕي ٔؼذ٘ي -4،         (اػپىتشٚٔتشي تدضيٝ اي 

ػیٙتیه ؿیٕیبيي- تشٔٛديٙبٔیه آٔبسي - وٛا٘تْٛ پیـشفتٝ - ؿیٕي فیضيه پیـشفتٝ )ؿیٕي فیضيه -5،         (ٔىب٘یؼٓ ٚاوٙؾ ٞبي ٔؼذ٘ي 

عیف- ؿیٕي آِي پیـشفتٝ - ػٙتض ٔٛاد آِي - ؿیٕي فیضيه آِي ) ؿیٕي آِي -6،         (اِىتشٚؿیٕي پیـشفتٝ - عیف ػٙدي ِٔٛىِٛي - پیـشفتٝ 

(ػیٙتیه ٚاوٙؾ ٞبي پّیٕشٞب - ؿٙبػبيي پّیٕشٞب - ػٙتض پّیٕشٞب ) ؿیٕي پّیٕش-7،         (ؿیٕي ٞتشٚػیىُ- ػٙدي تشویجبت آِي 

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                              0  1  1  0  4  0  2  30319 ؽيٕی ٌزایؼ ؽيٕی تجشیٝ

                              0  0  1  4  1  0  2  30320 ؽيٕی ٌزایؼ ؽيٕی ٔؼذ٘ی

                              0  1  4  0  1  0  2  30321 ؽيٕی ٌزایؼ ؽيٕی فيشیه

                              0  4  1  0  1  0  2  30322 ؽيٕی ٌزایؼ ؽيٕی آِی

ؽيٕی پّيٕز-  ؽيٕی  30326  2  0  0  0  1  1  4                              

                              1  0  0  0  1  4  2  30343 ؽيٕی وارتزدی
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

تيٛؽيٕی  -  3598

صيؼت-5وٙتشَ ٔتبثِٛیؼٓ،         -4ثیٛؿیٕي ِیپیذٞب ٚ لٙذٞب،         -3ثیٛؿیٕي پشٚتئیٗ ٞب ٚ اػیذٞبي ٘ٛوّئیه،         -2آ٘ضيِٕٛٛطي،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-7٘ظشي ٚ ػّٕي،         - سٚؿٟبي ثیٛؿیٕي -6ؿٙبػي ِٔٛىِٛي پیـشفتٝ،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                              2  1  1  2  1  2  2  30528 تيٛؽيٕی

فيشیه  -  3610

فیضيه پالػٕب،-5صثبٖ تخللي،         -4ٔىب٘یه آٔبسي پیـشفتٝ،         -3اِىتشٚديٙبٔیه،         -2ٔىب٘یه وٛا٘تْٛ پیـشفتٝ،         -1

حبِت خبٔذ-8ٔىب٘یه وٛا٘تٛٔي ٘ؼجیتي ٚ ٘ظشيٝ ٔیذاٟ٘بي وٛا٘تٛٔي،         -7فیضيه ِیضس،         -6

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                           3  3  3  3  1  2  2  2  30201 فيشیه

اتٕی ٚ ِٔٛىِٛی- فيشیه 30217  2  3  3  1  3  3  0  0                           

حاِت جأذ- فيشیه 30218  3  2  2  1  0  0  0  3                           

تيٛفيشیه  -  3616

صيؼت ؿٙبػي ِٔٛىِٛي پیـشفتٝ،-5ثیٛفیضيه پشتٛي،         -4ثیٛفیضيه ٘ظشي،         -3ثیٛفیضيه ِٔٛىِٛي،         -2ثیٛفیضيه ػِّٛي،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-7٘ظشي ٚ ػّٕي،         - سٚؿٟبي ثیٛفیضيه -6 

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                              2  1  1  2  1  2  1  30512 تيٛفيشیه

فيشیه  دریا  -  3617

ٔىب٘یه ػیبالت-4ديٙبٔیه الیب٘ٛػٟب،         -3صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -2فیضيه دسيب،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                       2  3  3  3  30604 فيشیه  دریا

ٞٛاؽٙاعی  -  3619

ٔذِؼبصي ػذدي خٛ ٚ الیب٘ٛع-5ٞٛاؿٙبػي ٕٞذيذي،         -4صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -3فیضيه خٛ،         -2ديٙبٔیه خٛ،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                    1  1  2  2  2  30702 ٞٛاؽٙاعی
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

آٔار  -  3620

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-4،         1ٚ2اػتٙجبط آٔبسي -3احتٕبَ پیـشفتٝ،         -2آ٘بِیض سيبضي،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                       1  2  2  2  30801 آٔار

    ٌزٜٚ  فٙی ٟٔٙذعی

ٟٔٙذعی پّيٕز  -  4640

ٔجب٘ي پیـشفتٝ-4،         (سئِٛٛطي ا٘تمبَ حشاست ٚ ا٘تمبَ خشْ )پذيذٜ ٞبي ا٘تمبَ -3ؿیٕي فیضيه پّیٕشٞب،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

ٟٔٙذػي پّیٕش

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                       1  1  1  1  40204 ٟٔٙذعی پّيٕز

ٔجٕٛػٝ  ٟٔٙذعی عيغتٕٟای ا٘زصی  -  4650

تشٔٛديٙبٔیه ٚ ا٘تمبَ حشاست،-4سيبضیبت ٟٔٙذػي ٚ ٔحبػجبت ػذدي،         -3تحّیُ ػیؼتٕٟبي ا٘شطي،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

ثش٘بٔٝ سيضي-8تىِٙٛٛطي پیٙر ٚ تحّیُ خشيبٖ اٌضسطي،         -7ػٛخت ٚ احتشاق پیـشفتٝ،         -6وٙتشَ ثٟیٙٝ ػیؼتٕٟبي التلبدي،         -5     

سيبضي پیـشفتٝ

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ا٘زصی-(عأا٘ٝ ٞای ا٘زصی) ٟٔٙذعی عيغتٓ ٞای ا٘زصی

ٚ ٔحيط سیغت

41310  2  2  1  2  0  2  1  1                           

(عأا٘ٝ ٞای ا٘زصی) ٟٔٙذعی عيغتٓ ٞای ا٘زصی 41313  3  2  2  2  2  2  2  2                           

ٔجٕٛػٝ ٟٔٙذعی تزق  -  4660

،(ٔؼبدالت ديفشا٘ؼیُ ، تٛاثغ ٔختّظ، ٔـتمبت خضئي)سيبضیبت ٟٔٙذػي -3،         1ٚ2ٔذاسٞبي اِىتشيىي-2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

وٙتشَ خغي ٚ وٙتشَ ٔذسٖ،-6،         1 ٚ ديٙبٔیه ػیؼتٕٟبي لذست 1اِىتشٚ٘یه لذست -5،         2ٚ3 1ٚ ٚ ٔبؿیٗ ٞبي اِىتشيىي 2ثشسػي -4

سيبضیبت ٟٔٙذػي پیـشفتٝ ٚ-9اِىتشٚٔغٙبعیغ پیـشفتٝ ٚ فشايٙذٞبي اتفبلي،         -8ػیؼتٓ ٞبي وٙتشَ زٙذ ٔتغیشٜ ٚ وٙتشَ ثٟیٙٝ،         -7

1 ٚ ٔذاسٞبي فشوب٘غ ثبالي 1ادٚات ٘یٕٝ ٞبدي -11تئٛسي ٚ تىِٙٛٛطي ػبخت ٚ عشاحي ٔذاسٞبي ٔدتٕغ خغي،        -10پشداصؽ ػیٍٙبَ ديدیتبَ،        

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

اِىتزٚ٘يه-  ٟٔٙذعی تزق 40101  2  3  3  0  0  0  0  0  0  4  4                  

                  0  0  0  0  0  0  4  4  3  3  2  40123 ٟٔٙذعی تزق ـ لذرت

ٔخاتزات-  ٟٔٙذعی تزق  40145  2  3  3  0  0  0  0  4  4  0  0                  

وٙتزَ-  ٟٔٙذعی تزق 40151  2  3  3  0  0  4  4  0  0  0  0                  
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

ٔجٕٛػٝ ٟٔٙذعی ؽيٕی  -  4670

ٔىب٘یه-6ا٘تمبَ حشاست،         -5عشاحي ساوتٛسٞبي ؿیٕیبيي،         -4تشٔٛديٙبٔیه،         -3صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -2سيبضیبت،         -1

پذيذٜ ا٘تمبَ ثیِٛٛطيىي-8ا٘تمبَ خشْ ٚ ػّٕیبت ٚاحذ،         -7ػیبالت،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                           4  2  4  4  4  4  3  4  40040 ٟٔٙذعی ؽيٕی تيٛتىِٙٛٛصی

                           2  4  4  4  4  4  3  4  40201 ٟٔٙذعی  ؽيٕی

ٔجٕٛػٝ ٟٔٙذعی  صٙایغ  -  4680

ثش٘بٔٝ سيضي تِٛیذ ٚ وٙتشَ ٔٛخٛدي ٞب،-4التلبد ٟٔٙذػي پیـشفتٝ،         -3تحمیك دس ػّٕیبت پیـشفتٝ،         -2آٔبس ٚ احتٕبَ ٟٔٙذػي،         -1

ٔذيشيت ػّٕیبت-9ػیؼتٓ ٞبي اعالػبتي،         -8وٙتشَ ویفیت آٔبسي،         -7عشاحي ػیؼتٓ ٞبي كٙؼتي،         -6صثبٖ تخللي،         -5      

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

تٟيٙٝ عاسی عيغتٓ ٞا- ٟٔٙذعی صٙایغ 40330  3  3  2  3  2  3  0  0  0                        

عيغتٓ ٞای عالٔت- ٟٔٙذعی صٙایغ 40345  3  3  2  3  2  0  0  3  0                        

ِجغتيه ٚ س٘جيزٜ تأيٗ- ٟٔٙذعی صٙایغ 40346  3  3  2  3  2  3  0  0  0                        

عيغتٓ ٞای والٖ- ٟٔٙذعی صٙایغ 40347  3  3  2  3  2  0  0  3  0                        

ويفيت ٚ تٟزٜ ٚری- ٟٔٙذعی صٙایغ 40349  3  3  2  2  2  0  3  0  0                        

ٔذیزیت پزٚصٜ- ٟٔٙذعی صٙایغ 40350  3  2  3  2  2  0  0  0  3                        

عيغتٓ ٞای اطالػاتی- ٟٔٙذعی صٙایغ 40351  3  2  3  2  2  0  0  3  0                        

عيغتٓ ٞای ٔاِی- ٟٔٙذعی صٙایغ 40352  3  3  2  3  2  0  0  3  0                        

آب-ٔجٕٛػٝ ٟٔٙذعی ػٕزاٖ  -  4700

عشاحي ػبصٜ ٞبي ٞیذسِٚیىي،-5تحّیُ ػبصٜ ٞب،         -4ٞیذسِٚیه پیـشفتٝ،         -3سيبضیبت،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

تحّیُ ػیؼتٓ ٞبي ٔٙبثغ اة ٚ آة ٞبي صيشصٔیٙي پیـشفتٝ-7ٞیذسِٚٛطي پیـشفتٝ،         -6

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ٟٔٙذعی آب ٚ عاسٜ ٞای-  ٟٔٙذعی ػٕزاٖ 

ٞيذرِٚيىی

40392  2  2  4  2  4  0  0                              

ٟٔٙذعی ٚ ٔذیزیت ٔٙاتغ آب-  ٟٔٙذعی ػٕزاٖ  40397  2  2  4  0  0  4  2                              

سِشِٝ ٚ عاسٜ- ٟٔٙذعی ػٕزاٖ   -  4710

ٟٔٙذػي صِضِٝ ٚ تحّیُ خغش صِضِٝ،-5تحّیُ ػبصٜ ٞب،         -4ديٙبٔیه ػبصٜ ٞب،         -3سيبضیبت،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

تئٛسي االػتیؼیتٝ ٚ پالػتیؼیتٝ-6

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

سِشِٝ-  ٟٔٙذعی ػٕزاٖ  40383  2  2  4  3  3  0                                 

عاسٜ-  ٟٔٙذعی ػٕزاٖ  40471  2  2  3  4  0  4                                 
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

ٟٔٙذعی ٔحيط سیغت- ٟٔٙذعی ػٕزاٖ   -  4711

ٔجب٘ي ا٘تمبَ ٚ ا٘تـبس ٚ ٔذَ ػبصي-4اكَٛ ٟٔٙذػي تلفیٝ آة ٚ فبضالة،         -3سيبضیبت ػبِي ٟٔٙذػي،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

آاليٙذٜ ٞب

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ٟٔٙذعی ٔحيط سیغت-  ٟٔٙذعی ػٕزاٖ  40390  2  2  3  3                                       

ٟٔٙذعی عٛاحُ، تٙادر ٚ عاسٜ ٞای دریایی-ٟٔٙذعی ػٕزاٖ  -  4712

اكَٛ عشاحي ػبصٜ ٞبي دسيبيي-4ٔجب٘ي ٞیذسِٚیه دسيب،         -3سيبضیبت ػبِي ٟٔٙذػي،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ٟٔٙذعی عٛاحُ، تٙادر ٚ عاسٜ ٞای- ٟٔٙذعی ػٕزاٖ

دریایی

40394  2  2  3  3                                       

ٟٔٙذعی ٚ ٔذیزیت عاخت- ٟٔٙذعی ػٕزاٖ   -  4713

صثبٖ-5تحّیُ ٚ عشاحي ػیؼتٓ ٞب،         -4ٔذيشيت ٔبؿیٗ آالت،         -3ثش٘بٔٝ سيضي ٚ وٙتشَ پشٚطٜ،         -2ٔذيشيت ٚ ٔمشسات پیٕبٖ،         -1

سٚؽ ٞبي ػبخت-7سيبضیبت ٟٔٙذػي،         -6تخللي اٍّ٘یؼي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ٟٔٙذعی ٚ ٔذیزیت عاخت-  ٟٔٙذعی ػٕزاٖ  40436  3  3  2  3  3  2  3                              

صئٛتىٙيه- ٟٔٙذعی ػٕزاٖ  -  4714

ٟٔٙذػي پي پیـشفتٝ-5ديٙبٔیه خبن،         -4ٔىب٘یه خبن پیـشفتٝ،         -3سيبضیبت،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

صئٛتىٙيه-  ٟٔٙذعی ػٕزاٖ 40444  2  2  4  3  4                                    

ٟٔٙذعی ػٕزاٖ ـ حُٕ ٚ ٘مُ  -  4715

ٟٔٙذػي تشافیه پیـشفتٝ-4ثش٘بٔٝ سيضي حُٕ ٚ ٘مُ،         -3سيبضیبت  ػبِي ٟٔٙذػي،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                       3  3  2  2  40455 ٟٔٙذعی ػٕزاٖ ـ حُٕ ٚ ٘مُ

راٜ ٚتزاتزی-ٟٔٙذعی ػٕزاٖ   -  4716

تحّیُ ٚ عشاحي سٚػبصي پیـشفتٝ-4عشح ٞٙذػي ساٜ پیـشفتٝ،         -3سيبضیبت ػبِي ٟٔٙذػي،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

راٜ ٚتزاتزی- ٟٔٙذعی ػٕزاٖ  40486  2  2  3  3                                       
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

ٔجٕٛػٝ ٟٔٙذعی وأپيٛتز  -  4720

ٜ پیـشفتٝ،         -4ؿجىٝ ٞبي وبٔپیٛتشي،         -3ػیؼتٓ ػبُٔ،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1 ػیؼتٓ ػبُٔ پیـشفتٝ،-5پبيٍبٜ داد

،VLSIپیـشفتٝ -9ٔؼٕبسي وبٔپیٛتشي پیـشفتٝ،         -8ؿجىٝ ٞبي وبٔپیٛتشي پیـشفتٝ،         -7ٟٔٙذػي ٘شْ افضاس پیـشفتٝ،         -6

سيبضیبت ٟٔٙذػي،-12،        (ؿجىٝ ٞبي ػلجي،ػیؼتٓ فبصي ٚ پشداصؽ تىبُٔ)ػیؼتٕٟبي ٞٛؿٕٙذ -11ٞٛؽ ٔلٙٛػي پیـشفتٝ،        -10

أٙیت ؿجىٝ-13

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

٘زْ افشار-  ٟٔٙذعی وأپيٛتز 41002  2  2  2  3  3  3  0  0  0  0  0  0  0            

ٔؼٕاری عيغتٕٟای وأپيٛتزی-  ٟٔٙذعی وأپيٛتز 41005  2  2  2  0  0  0  3  3  3  0  0  0  0            

ؽثىٝ ٞای وأپيٛتزی- ٟٔٙذعی وأپيٛتز 41043  2  2  3  0  3  0  3  0  0  0  0  0  3            

ٞٛػ ٔصٙٛػی ٚ رتاتيىش-  ٟٔٙذعی وأپيٛتز  41044  1  1  1  0  0  0  0  0  0  3  3  3  0            

ٟٔٙذعی فٙاٚری اطالػات  -  4721

ػیؼتٕٟبي-5ؿجىٝ ٞبي وبٔپیٛتشي پیـشفتٝ،         -4ؿجىٝ ٞبي وبٔپیٛتشي،         -3ػیؼتٓ ػبُٔ،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

أٙیت ؿجىٝ-6تٛصيؼي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 3  3  3  2  2  2  41009 ٟٔٙذعی فٙاٚری اطالػات

ٟٔٙذعی ٔحيط  سیغت  -  4730

آِٛدٌي ٞٛا ٚ سٚؽ ٞبي-5اة ٚ فبضالة،         -4ٔىب٘یه حشاست ٚ ػیبالت،         -3سيبضیبت ٟٔٙذػي،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

اِٛدٌي ٞبي ٔحیظ صيؼت-6وٙتشَ اٖ،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 2  2  2  2  3  3  40227 ٟٔٙذعی ٔحيط  سیغت

ٔجٕٛػٝ ٟٔٙذعی  ٔؼذٖ  -  4740

ٔىب٘یه-5ٞیذسٚٔتبِٛسطي پیـشفتٝ،         -4وب٘ٝ آسايي پیـشفتٝ،         -3صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -2سيبضیبت ٟٔٙذػي پیـشفتٝ،         -1

اسصيبثي رخبيش ٔؼذ٘ي-8صٔیٗ ؿٙبػي التلبدي،         -7آتـجبسي پیـشفتٝ،         -6ػًٙ پیـشفتٝ،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                           2  0  2  2  2  2  2  2  40510 ٟٔٙذعی  ٔؼذٖ

اوتؾاف ٔٛاد ٔؼذ٘ی-  ٟٔٙذعی  ٔؼذٖ  40541  3  3  0  0  0  0  5  5                           

طزاحی  جأذات ٚ وارتزدی-ٔجٕٛػٝ ٟٔٙذعی ٔىا٘يه   -  4760

صثبٖ تخللي-5ٔمبٚٔت ٔلبِح ٚ االػتیؼیتٝ،         -4دسٚع عشاحي،         -3سٚؽ ٔحبػجبت ػذدي ٚ اخضاء ٔحذٚد،         -2سيبضیبت،         -1

ديٙبٔیه ٚ استؼبؿبت-7ٔىب٘یه ٔحیظ ٞبي پیٛػتٝ،         -6اٍّ٘یؼي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

طزاحی  جأذات- ٟٔٙذعی ٔىا٘يه  40602  3  1  1  2  3  2  2                              

42



ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

طزاحی وارتزدی- ٟٔٙذعی ٔىا٘يه 40671  3  1  1  2  3  2  2                              

تثذیُ ا٘زصی- ٟٔٙذعی ٔىا٘يه   -  4761

ا٘تمبَ حشاست-4تشٔٛديٙبٔیه پیـشفتٝ،         -3 سٚؽ ٔحبػجبتي ػذدي ٚ ٔىب٘یه ػیبالت ٔحبػجبتي،         CFD-2سيبضیبت پیـشفتٝ،         -1

ديٙبٔیه ػیبالت پیـشفتٝ-7ٔىب٘یه ٔحیظ پیٛػتٝ،         -6صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -5پیـشفتٝ،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

تثذیُ ا٘زصی-  ٟٔٙذعی ٔىا٘يه  40664  2  1  3  3  2  1  3                              

عاخت ٚ تِٛيذ- ٟٔٙذعی ٔىا٘يه   -  4762

ٔتبِٛسطي دس تِٛیذ-4آ٘بِیض ؿىُ دٞي،         -3سيبضیبت ٟٔٙذػي پیـشفتٝ،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

عاخت ٚ تِٛيذ-  ٟٔٙذعی ٔىا٘يه  40669  2  2  1  1                                       

ٟٔٙذعی ٔتاِٛرصی ٚ ٔٛاد  -  4770

سٚؽ ٘ٛيٗ-5خٛاف ٔىب٘یىي ٔٛاد،         -4خٛاف فیضيىي ٔٛاد،         -3تشٔٛديٙبٔیه پیـشفتٝ،         -2سيبضیبت ٟٔٙذػي پیـشفتٝ،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-6ٔغبِؼٝ ٔٛاد،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 1  1  1  1  1  1  40733 ٟٔٙذعی ٔتاِٛرصی ٚ ٔٛاد

عزأيه- ٟٔٙذعی ٔتاِٛرصی ٚ ٔٛاد 40741  1  1  1  1  1  1                                 

ٟٔٙذعی ٘غاجی  -  4780

ديٙبٔیه ٘خ،-6فیضيه اِیبف پیـشفتٝ،         -5صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -4وبٔپیٛتش،         -3آٔبس،         -2سيبضیبت ػبِي،         -1

تىِٙٛٛطي تِٛیذ اِیبف پیـشفتٝ-10ؿیٕي فیضيه خزة سً٘،        -9ٔىب٘یه ػبختٕب٘ي ٘خ،         -8تئٛسي ػبختٕبٖ پبسزٝ،         -7

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                     2  2  2  2  2  1  1  1  1  2  40837 ٟٔٙذعی ٘غاجی

ٔخاسٖ-ٟٔٙذعی ٘فت  -  4790

سيبضیبت،-3صثبٖ اٍّ٘یؼي،         -2صٔیٗ ؿٙبػي ػبختٕب٘ي،صٔیٗ ؿٙبػي ػٕٛٔي،صٔیٗ ؿٙبػي ٘فت،ػًٙ ؿٙبػي،         :صٔیٗ ؿٙبػي-1

ٟٔٙذػي ٔخبصٖ،ٟٔٙذػي حفبسي،ٟٔٙذػي ثٟشٜ ثشداسي:دسٚع ٟٔٙذػي ٘فت-6خٛاف ػیبالت ٔخضٖ،         -5خٛاف ػًٙ،         -4

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ٔخاسٖ- ٟٔٙذعی ٘فت 40291  3  2  2  2  3  4                                 
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

ٔجٕٛػٝ ٟٔٙذعی ٞغتٝ ای  -  4810

ا٘تمبَ حشاست ٞؼتٝ اي،-4ديٙبٔیه ساوتٛس ٚ تئٛسي ساوتٛسٞبي ٞؼتٝ اي،         -3صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -2سيبضي،         -1

آؿىبسػبصي ٚ-9حفبػ ػبصي،         -8فیضيه ثٟذاؿت،         -7زشخٝ ػٛخت ٞؼتٝ اي،         -6تىِٙٛٛطي ٘یشٌٚبٟٞبي ٞؼتٝ اي،         -5

دػتٍبٟٞبي پشتٛ پضؿىي-10دٚصيٕتشي،        

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ٟٔٙذعی ا٘زصی  ٞغتٝ ای-  ٟٔٙذعی ٞغتٝ ای  41201  2  1  3  3  3  3  0  0  0  0                     

ٟٔٙذعی پزتٛپشؽىی-  ٟٔٙذعی  ٞغتٝ ای   41203  2  1  0  0  0  0  3  3  3  3                     

تيٛٔىا٘يه- ٟٔٙذعی  پشؽىی    -  4820

ثیٛٔىب٘یه ػٕٛٔي،-4ٔىب٘یه ػیبالت دس ػیؼتٓ ٞبي ثیِٛٛطيىي،         -3صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -2سيبضیبت ٟٔٙذػي،         -1

ٔىب٘یه ٔحیظ ٞبي پیٛػتٝ-6اخضاء ٔحذٚد،         -5

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

تيٛٔىا٘يه-  ٟٔٙذعی  پشؽىی   40109  4  3  4  4  3  3                                 

تيٛاِىتزیه- ٟٔٙذعی  پشؽىی    -  4821

پشداصؽ ػیٍٙبَ ٞبي-5اثضاس دلیك پضؿىي،         -4سيبضیبت ٟٔٙذػي،         -3صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -2ٔذاسٞبي اِىتشيىي،         -1

ديدیتبَ

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

تيٛاِىتزیه-  ٟٔٙذعی  پشؽىی   40111  3  2  3  4  4                                    

تيٛٔتزیاَ-ٟٔٙذعی پشؽىی  -  4822

ػشأیه ٞب ٚ وبسثشد آٖ ٞب دس پضؿىي،-4سيبضیبت ٟٔٙذػي،         -3صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -2فّضات ٚ وبسثشد آٟ٘ب دس پضؿىي،         -1

صيؼت ػبصٌبسي-6پّیٕشٞب ٚ وبسثشد اٖ ٞب دس پضؿىي،         -5

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ٟٔٙذعی تافت-  ٟٔٙذعی پشؽىی  40178  2  2  2  3  4  3                                 

تيٛٔتزیاَ- ٟٔٙذعی پشؽىی 40730  2  2  2  3  4  3                                 

ٟٔٙذعی ٞٛافضا  -  4910

اكَٛ-5،         1ديٙبٔیه ػیبالت ػذدي -4آئشٚديٙبٔیه ٔبدٖٚ كٛت،         -3صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -2سيبضیبت پیـشفتٝ،         -1

ٔىب٘یه پشٚاص ٚ وٙتشَ پیـشفتٝ-8سٚؽ اخضاي ٔحذٚد،         -7تحّیُ ػبصٜ پیـشفتٝ،         -6خّٛثش٘ذٌي پیـشفتٝ،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                           1  1  1  1  1  1  2  2  41106 ٟٔٙذعی ٞٛافضا
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

    ٌزٜٚ  وؾاٚرسی ٚ ٔٙاتغ طثيؼی

ٔجٕٛػٝ التصاد وؾاٚرسی  -  5100

التلبد سيبضي،-6ػیبػت ٚ تٛػؼٝ وـبٚسصي،         -5ٔذيشيت وـبٚسصي،         -4التلبد ػٙدي،         -3التلبد والٖ،         -2التلبد خشد،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-7       

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

عياعت ٚ تٛعؼٝ وؾاٚرسی-  ٟٔٙذعی التصاد وؾاٚرسی  50391  2  2  3  3  3  2  3                              

التصاد تِٛيذ ٚ ٔذیزیت- ٟٔٙذعی التصاد وؾاٚرسی

ٚاحذٞای وؾاٚرسی

50392  2  2  3  3  3  2  3                              

تاساریاتی ٔحصٛالت- ٟٔٙذعی التصاد وؾاٚرسی

وؾاٚرسی

50393  2  2  3  3  3  2  3                              

التصاد ٔٙاتغ طثيؼی ٚ- ٟٔٙذعی التصاد وؾاٚرسی

ٔحيط سیغت

50394  2  2  3  3  3  2  3                              

ٔجٕٛػٝ تٛعؼٝ ٚ تزٚیج  ٚ آٔٛسػ وؾاٚرسی  -  5101

خبٔؼٝ ؿٙبػي-6آٔٛصؽ ٞبي ٔؼتٕش،         -5آٔٛصؽ وـبٚسصي،         -4تشٚيح وـبٚسصي،         -3صثبٖ تخللي،         -2آٔبس اختٕبػي،         -1

ٔجب٘ي-11اسصؿیبثي پشٚطٜ،        -10تٛػؼٝ التلبدي،        -9تٛػؼٝ وـبٚسصي،         -8ٔذيشيت ثش٘بٔٝ ٞبي تشٚيدي ٚ آٔٛصؿي،         -7تٛػؼٝ،         

تشٚيح ٚ تٛػؼٝ سٚػتبيي-12ػیبػت ٌزاسي تٛػؼٝ وـبٚسصي،        

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

               0  0  0  0  0  2  1  1  3  3  3  2  50206 تزٚیج  ٚ آٔٛسػ  وؾاٚرسی

               2  2  1  2  3  0  0  0  0  0  3  2  50214 تٛعؼٝ وؾاٚرسی

ػّْٛ جٍُٙ  -  5200

حٕبيت ٚ ثٟذاؿت-5ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػي خٍُٙ،         -4اوِٛٛطي خٍُٙ،         -3خٍُٙ ؿٙبػي،         -2خٍّٙذاسي ٚ ا٘ذاصي ٌیشي خٍُٙ،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-7التلبد،ٔذيشيت ٚ ػیبػت خٍُٙ،         -6خٍُٙ،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ػٕزاٖ ٚ تٟزٜ تزداری جٍُٙ- ػّْٛ ٚ ٟٔٙذعی جٍُٙ 50477  2  2  2  3  2  2  2                              

ٔذیزیت جٍُٙ- ػّْٛ ٚ ٟٔٙذعی جٍُٙ 50478  3  2  2  2  2  2  2                              

ػّْٛ سیغتی جٍُٙ- ػّْٛ ٚ ٟٔٙذعی جٍُٙ 50479  2  3  3  2  2  2  2                              

ٔجٕٛػٝ  ٟٔٙذعی صٙایغ چٛب ٚ فزآٚردٜ ٞای عِّٛشی  -  5201

ٚػبيُ ٚ سٚؿٟبي ا٘ذاصٜ ٌیشي دس-5التلبد تِٛیذ زٛة،         -4فشآيٙذٞبي كٙبيغ زٛة،         -3وبغزػبصي،         -2حفبظت ٚ اكالح زٛة،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-8ؿٙبخت زٛثٟبي تدبستي خٟبٖ،         -7ٔذيشيت ٚ حؼبثذاسي كٙبيغ زٛة،         -6كٙبيغ زٛة،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

صٙایغ- ٟٔٙذعی صٙایغ چٛب ٚ فزاٚردٜ ٞای عِّٛشی

عِّٛشی

50642  1  1  1  1  1  1  11.5                           

 ٟٔٙذعی صٙایغ چٛب ٚ فزاٚردٜ ٞای

وأپٛسیت ٞای ِيٍٙٛ عِّٛشی-عِّٛشی

50643  1  1  1  1  1  1  11.5                           
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

 ٟٔٙذعی صٙایغ چٛب ٚ فزاٚردٜ ٞای

حفاظت ٚ اصالح-عِّٛشی

50644  1  1  1  1  1  1  11.5                           

 ٟٔٙذعی صٙایغ چٛب ٚ فزاٚردٜ ٞای

تيِٛٛصی ٚ آ٘اتٛٔی-عِّٛشی

50645  1  1  1  1  1  1  11.5                           

 ٟٔٙذعی صٙایغ چٛب ٚ فزاٚردٜ ٞای

ٔذیزیت صٙایغ چٛب ٚ فزاٚردٜ ٞای عِّٛشی-عِّٛشی

50646  1  1  1  1  1  1  11.5                           

ٔجٕٛػٝ ػّْٛ ٚ ٟٔٙذعی آتخيش  -  5202

وٙتشَ ػیالة ٚ ٔذيشيت ٔٙبثغ آة،-5طئٛٔٛسفِٛٛطي،         -4ٞیذسِٚٛطي،         -3ٔذيشيت حٛصٜ ٞبي آثخیض،         -2حفبظت خبن،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-8ػبص٘ذ ٞبي دٚساٖ زٟبسْ،         -7ثشف ٚ ثٟٕٗ،         -6

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

حفاظت آب ٚ خان- ػّْٛ ٚ ٟٔٙذعی آتخيش 50650  2  1  2  2  2  2  1  3                           

ٔذیزیت حٛسٜ ٞای آتخيش- ػّْٛ ٚ ٟٔٙذعی آتخيش 50651  1  3  1  2  1  2  1  3                           

تىثيز ٚ پزٚرػ آتشیاٖ  -  5203

صثبٖ-5ٞیذسٚؿیٕي،         -4فیضيِٛٛطي آثضيبٖ،         -3ٔذيشيت ثٟذاؿتي ٔضاسع پشٚسؿي،         -2،         (وّي ٚ ػٕٛٔي)تىثیش ٚ پشٚسؽ آثضيبٖ-1

تخللي اٍّ٘یؼي

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                    2  2  3  3  3  50330 تىثيز ٚ پزٚرػ آتشیاٖ

ػّْٛ ٚ ٟٔٙذعی ٔزتغ  -  5204

خبٔؼٝ ؿٙبػي ٌیبٞي،-3تدضيٝ ٚ تحّیُ اوٛػیؼتٓ ٞبي ٔشتؼي،         -2،         (ٔشتؼذاسي)تدضيٝ ٚ تحّیُ سٚؿٟبي ا٘ذاصٜ ٌیشي ٚ اسصيبثي ٔشاتغ-1

ٔؼبئُ التلبدي  ٚ اختٕبػي حٛصٜ ٞبي آثخیض،-6اكالح ٔشاتغ ٚ ؿٙبػبيي ٌیبٞبٖ ٔشتؼي،         -5احیبء ٔٙبعك خـه ٚ ٘یٕٝ خـه،         -4    

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-7

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                              3  2  3  2  2  4  4  50474 ػّْٛ ٚ ٟٔٙذعی ٔزتغ

ػّْٛ ػّفٟای ٞزس  -  5205

صثبٖ تخللي،-5فیضيِٛٛطي ػّف وؾ ٞب،         -4ٔذيشيت ػّفٟبي ٞشص،         -3اوٛفیضيِٛٛطي ػّف ٞبي ٞشص،         -2اكَٛ صساػت،         -1

آٔبس ٚ عشح آصٔبيـبت-6

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                 2  2  3  3  3  2  50280 ػّْٛ ػّفٟای ٞزس
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

ٔٙاتغ آب-ػّْٛ ٚ ٟٔٙذعی آب   -  5506

صثبٖ تخللي-6صٔیٗ ؿٙبػي،         -5آٔبس ٚ احتٕبالت،         -4ٞیذسِٚٛطي ٚ ٞٛاؿٙبػي،         -3ٞیذسِٚیه ٚ ٔٙبثغ آة،         -2سيبضیبت،         -1

اٍّ٘یؼي

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ٔٙاتغ آب- ػّْٛ ٚ ٟٔٙذعی آب  50188  2  2  3  3  2  2                                 

ٞٛاؽٙاعی وؾاٚرسی-ػّْٛ ٚ ٟٔٙذعی آب   -  5510

آٔبس دس ٞٛاؿٙبػي،-5،         1ٚ2سيبضیبت -4ٔیىشٚوّیٕبتِٛٛطي،         -3الّیٓ ؿٙبػي،         -2ٞٛاؿٙبػي ػٕٛٔي،         -1

ٞیذسٚٔتئٛسِٚٛطي-6

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

ٞٛاؽٙاعی وؾاٚرسی- ػّْٛ ٚ ٟٔٙذعی آب  50649  3  3  2  1  2  1                                 

ٔجٕٛػٝ ٟٔٙذعی ٔىا٘يه تيٛعيغتٓ ٚ ٔىا٘يشاعيٖٛ وؾاٚرسی  -  5600

عشاحي ٔبؿیٟٙبي-4ٔذيشيت ٔلشف ا٘شطي دس وـبٚسصي،         -3آصٖٔٛ ٚ اسصيبثي ٔبؿیٟٙبي وـبٚسصي،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

تحّیُ ػیؼتٕٟبي ٔىب٘یضٜ وـبٚسصي،-8ٔمبٚٔت ٔلبِح،         -7سيبضیبت ٚ آٔبس،         -6سٚؿٟب ٚ اثضاس ا٘ذاصٜ ٌیشي،         -5وـبٚسصي،         

ا٘تخبة ٚ وبسثشد ٔبؿیٟٙبي وـبٚسصي-10ضبيؼبت ٚ ثبصيبفت ٔٛاد وـبٚسصي،        -9

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

طزاحی ٔاؽيٗ ٞای- ٟٔٙذعی ٔىا٘يه تيٛعيغتٓ

وؾاٚرسی

50295  2  2  3  2  2  3  2  0  0  0                     

                     3  3  3  0  2  0  0  3  3  2  50313 ٔىا٘يشاعيٖٛ  وؾاٚرسی

ا٘زصی ٞای تجذیذ پذیز- ٟٔٙذعی ٔىا٘يه تيٛعيغتٓ 50389  2  2  3  2  2  3  2  0  0  0                     

فٙاٚری پظ اس تزداؽت- ٟٔٙذعی ٔىا٘يه تيٛعيغتٓ 50390  2  2  3  2  2  3  2  0  0  0                     

حؾزٜ  ؽٙاعی  وؾاٚرسی  -  5700

سٚؿٟبي-6اوِٛٛطي حـشات،         -5فیضيِٛٛطي حـشات،         -4ٔٛسفِٛٛطي حـشات،         -3وٙٝ ؿٙبػي،         -2سدٜ ثٙذي حـشات،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-7ٔجبسصٜ ٚ ٔذيشيت وٙتشَ آفبت،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                              3  3  3  3  3  2  3  50209 حؾزٜ  ؽٙاعی  وؾاٚرسی

تيٕاری  ؽٙاعی ٌياٞی  -  5701

ثیٕبسيٟبي ٕ٘بتذي ٌیبٞبٖ،-4ثیٕبسيٟبي ٚيشٚػي ٌیبٞبٖ،         -3ثیٕبسيٟبي پشٚوبسيٛتي ٌیبٞبٖ،         -2ثیٕبسيٟبي لبسزي ٌیبٞبٖ،         -1

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-7سٚؿٟبي آٔبسي دس وـبٚسصي،         -6اكَٛ ٚ سٚؿٟبي ٔجبسصٜ ثب ثیٕبسيٟبي ٌیبٞي،         -5

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                              3  2  4  4  4  4  4  50607 تيٕاری ؽٙاعی ٌياٞی
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

ٔجٕٛػٝ ٔحيط سیغت  -  5800

آِٛدٌي ٞبي-5اسصيبثي ٔحیظ صيؼت،         -4ؿٙبخت ٔحیظ صيؼت،         -3آِٛدٌي ٞبي ٔحیظ صيؼت،         -2صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -1

آٔبيؾ ػشصٔیٗ-8ٔذيشيت پبسوٟب ٚ حیبت ٚحؾ،         -7اوِٛٛطي ٔٙبثغ عجیؼي ٚ حیبت ٚحؾ،         -6كٙؼتي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

آِٛدٌی ٔحيط سیغت-  ٔحيط سیغت  50587  3  2  2  2  2  0  0  0                           

تٙٛع سیغتی-  ٔحيط سیغت  50588  3  2  2  0  0  2  2  0                           

آٔایؼ ٔحيط سیغت-  ٔحيط سیغت  50589  3  2  2  2  0  0  0  2                           

    ٌزٜٚ  ٞٙز

فّغفٝ ٞٙز  -  6118

صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي-4تبسيخ ٚ ٔجب٘ي ٞٙش،         -3فّؼفٝ اػالٔي،         -2فّؼفٝ غشة،         -1

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                       4  4  1  2  60146 فّغفٝ ٞٙز

ٔجٕٛػٝ پضٚٞؼ ٞٙز  -  6120

،(٘مذ- ٔىبتت ٞٙش  )ٔىبتت ٞٙشي ٚ ٘مذ ٚ تحّیُ ٞٙش -3،         (ٞٙشاػالٔي- ٞٙشغشة )ٔجب٘ي ٘ظشي ٞٙش -2صثبٖ ػٕٛٔي ٚ تخللي،         -1

(تبسيخ ادثیبت- تبسيخ ٞٙش )تبسيخ فشًٞٙ ٚ ٞٙش ايشاٖ ٚ خٟبٖ -4

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                       2  2  2  1  60115 پضٚٞؼ ٞٙز

                                       2  2  2  1  60174 تاریخ تطثيمی ٚ تحّيّی ٞٙز اعالٔی

ؽٟزعاسی  -  6123

آصٖٔٛ ػّٕي ؿٟشػبصي-5صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -4تدبسة ؿٟشػبصي،         -3سٚؽ ٞبي ؿٟشػبصي،         -2ٔجب٘ي ٘ظشي ؿٟشػبصي،         -1

(تٟیٝ زبسزٛة وّي يه عشح ػبختبسي ساٞجشدي ؿٟش)

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                    2  2  1  1  2  60214 ؽٟزعاسی

طزاحی ؽٟزی  -  6124

آصٖٔٛ ػّٕي عشاحي-5صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -4تدبسة ؿٟشػبصي،         -3سٚؽ ٞبي ؿٟشػبصي،         -2ٔجب٘ي ٘ظشي ؿٟشػبصي،         -1

(تٟیٝ زبسزٛة وّي يه عشح ػبختبسي ساٞجشدي ؿٟش اص ديذٌبٜ عشاحي ؿٟشي  )ؿٟشي 

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                    2  2  1  1  2  60215 طزاحی ؽٟزی
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ٌزایؼ- رؽتٝ  ضزایة ٔٛاد أتحا٘یوذرؽتٝ

96٘اْ ٚ وذ ٔجٕٛػٝ ٞا،رؽتٝ ٞا ٚ ٔٛاد أتحا٘ی آسٖٔٛ دوتزی تخصصی عاَ : (1)جذَٚ ؽٕارٜ 

ٔؼٕاری  -  6125

ٔجب٘ي-4،         (آساء ٚ ٔلبديك  )ؿٙبخت ٔؼٕبسي ايشاٖ -3صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -2،         (ايشاٖ ٚ خٟبٖ  )ؿٙبخت ٚ تحّیُ ٔؼٕبسي ٔؼبكش -1

عشاحي وٛتبٜ ٔذت ٔؼٕبسي-5٘ظشي ٔؼٕبسي،         

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                    3  1  1  2  1  60206 ٔؼٕاری

ٔؼٕاری ٔٙظز  -  6126

ٔلبديك ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ)ؿٙبخت ٚ تحّیُ ٔؼٕبسي ٔٙظش ايشاٖ -3صثبٖ تخللي اٍّ٘یؼي،         -2،         (ايشاٖ ٚ خٟبٖ  )ؿٙبخت ٚ تحّیُ ٔؼٕبسي ٔؼبكش -1

عشاحي وٛتبٜ ٔذت ٔؼٕبسي ٔٙظش-5،         (ديذٌبٜ ٞب ٚ ٔلبديك خٟبٖ ٚ ايشاٖ )ٔجب٘ي ٘ظشي ٔؼٕبسي ٔٙظش -4،         (ٞب

1234567891011121314151617:ؽٕارٜ درط 

                                    3  2  2  2  1  60231 ٔؼٕاری ٔٙظز
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1396با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)کذ و نام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در دوره دکتری تخصصی:(2)جذول شماره 

پصٍّطگاُ هَادٍاًرشي701

پصٍّطگاُ ػلَم اًساًي ٍهطالؼات فرٌّگي702

پصٍّطگاُ پليورايراى703

پصٍّطگاُ ػلَم ٍتىٌَلَشي دفاػي704

پصٍّطگاُ ػلَم زهيي ٍابستِ بِ سازهاى زهيي ضٌاسي وطَر705

پصٍّطگاُ فرٌّگ ٌٍّراسالهي سازهاى تبليغات اسالهي706

پصٍّطگاُ ساختواى ٍهسىي707

حَزُ ػلويِ لن708

ضْيذػباسپَر-داًطىذُ صٌؼت اب ٍبرق 709

داًطىذُ حفاظت ٍبْذاضت وار710

داًطىذُ رٍابط بيي الولل ٍزارت اهَرخارج711ِ

داًطىذُ صذاٍسيواي جوَْري اسالهي ايراى712

داًطىذُ ػلَم پسضىي جْرم713

داًطىذُ ػلَم پسضىي فسا714

داًطىذُ ػلَم پسضىي گٌاباد715

دادگستري-داًطىذُ ػلَم لضايي ٍخذهات اداري 716

داًطىذُ تىٌَلَشي َّاپيوائي وطَري717

داًطىذُ ػلَم پايِ داهغاى718

ٍزارت اهَرالتصادي ٍدارايي-داًطىذُ اهَرالتصادي 719

داًطىذُ اطالػات720

داًطىذُ ػلَم اًتظاهي ًيرٍي اًتظاهي جوَْري اسالهي ايراى721

واربردي پست ٍهخابرات-داًطىذُ ػلوي 722

داًطىذُ پرستاري باًه هلي723

داًطىذُ پرستاري ًيرٍي زهيٌي ارتص جوَْري اسالهي ايراى724

داًطىذُ پرستاري ًيرٍي َّايي ارتص جوَْري اسالهي ايراى725

داًطىذُ تربيت هؼلن لراى هجيذ726

داًطىذُ ٍستادارتص جوَْري اسالهي ايراى727

داًطىذُ پسضىي فاطويِ لن728

داًطىذُ فرهاًذّي ٍستادسپاُ پاسذاراى اًمالب اسالهي729

داًطىذُ اصَل الذيي730

داًطىذُ ػلَم پسضىي سبسٍار731

داًطىذُ تربيت دبيرفٌي ٍحرفِ اي هيرزاوَچه خاى732

داًطگاُ اران733

داًطگاُ ارٍهي734ِ

داًطگاُ اصفْاى735

ض-داًطگاُ السّرا736

ًساجا-ع -داًطگاُ افسري اهام ػلي 737

ع-داًطگاُ اهام حسيي 738

ع-داًطگاُ اهام صادق 739

داًطگاُ ايالم740

لن-ع -داًطگاُ بالرالؼلَم 741

ّوذاى-داًطگاُ بَػلي سيٌا742

داًطگاُ بيرجٌذ743

رُ-داًطگاُ بيي الوللي اهام خويٌي 744

داًطگاُ پيام ًَر745

داًطگاُ تبريس746

داًطگاُ تربيت دبيرضْيذرجائي747

داًطگاُ تربيت هذرض748

تبريس-داًطگاُ تربيت هؼلن 749

تْراى-داًطگاُ تربيت هؼلن 750

سبسٍار-داًطگاُ تربيت هؼلن 751

داًطگاُ تْراى752

بَضْر-داًطگاُ خليج فارض 753

داًطگاُ رازي ورهاًطا754ُ

داًطگاُ زًجاى755

داًطگاُ سوٌاى756

داًطگاُ سيستاى ٍبلَجستاى757

داًطگاُ ضاّذ758

داًطگاُ ضاّرٍد759

داًطگاُ ضْرورد760

داًطگاُ ضْيذباٌّرورهاى761

داًطگاُ ضْيذبْطتي762

داًطگاُ چوراى اَّاز763

داًطگاُ ضيراز764

داًطگاُ صٌؼت ًفت765

داًطگاُ صٌؼتي اصفْاى766

داًطگاُ صٌؼتي اهيروبير767

داًطگاُ صٌؼتي خَاجِ ًصيرالذيي طَسي768

داًطگاُ صٌؼتي سٌْذتبريس769

داًطگاُ صٌؼتي ضريف770

داًطگاُ صٌؼتي هاله اضتر771

داًطگاُ ػالهِ طباطبائي772

داًطگاُ ػلن ٍصٌؼت ايراى773

هطْذ-داًطگاُ ػلَم اسالهي رضَي 774

لن-رُ -هفيذ-دارالؼلن -داًطگاُ ػلَم اًساًي 775

داًطگاُ ػلَم بْسيستي ٍتَاًبخطي776

داًطگاُ ػلَم پسضىي اران777

داًطگاُ ػلَم پسضىي اردبيل778

داًطگاُ ػلَم پسضىي اٍرهي779ِ

داًطگاُ ػلَم پسضىي اصفْاى780

داًطگاُ ػلَم پسضىي اَّاز781

داًطگاُ ػلَم پسضىي ايراى782

داًطگاُ ػلَم پسضىي ايالم783

داًطگاُ ػلَم پسضىي بابل784

داًطگاُ ػلَم پسضىي بٌذرػباض785

ػج-داًطگاُ ػلَم پسضىي بميِ اهلل 786

داًطگاُ ػلَم پسضىي بَضْر787

داًطگاُ ػلَم پسضىي بيرجٌذ788

داًطگاُ ػلَم پسضىي تبريس789

داًطگاُ ػلَم پسضىي تْراى790

داًطگاُ ػلَم پسضىي رفسٌجاى791

داًطگاُ ػلَم پسضىي زاّذاى792

داًطگاُ ػلَم پسضىي زًجاى793

داًطگاُ ػلَم پسضىي سوٌاى794

داًطگاُ ػلَم پسضىي ضاّرٍد795

داًطگاُ ػلَم پسضىي ضْرورد796

داًطگاُ ػلَم پسضىي ضْيذبْطتي797

داًطگاُ ػلَم پسضىي ضيراز798

داًطگاُ ػلَم پسضىي لسٍيي799

داًطگاُ ػلَم پسضىي واضاى800

داًطگاُ ػلَم پسضىي وردستاى801

داًطگاُ ػلَم پسضىي ورهاى802

داًطگاُ ػلَم پسضىي ورهاًطا803ُ

داًطگاُ ػلَم پسضىي گرگاى804

داًطگاُ ػلَم پسضىي گيالى805

داًطگاُ ػلَم پسضىي لرستاى806

داًطگاُ ػلَم پسضىي هازًذراى807

داًطگاُ ػلَم پسضىي هطْذ808

داًطگاُ ػلَم پسضىي ّوذاى809

داًطگاُ ػلَم پسضىي ياسَج810

داًطگاُ ػلَم پسضىي يسد811

داًطگاُ ػلَم وطاٍرزي ٍهٌابغ طبيؼي گرگاى812

داًطگاُ ػلَم ٍفٌَى َّايي ضْيذستاري813

داًطگاُ ػلَم ٍفٌَى فارابي814

داًطگاُ ػلَم ٍفٌَى هازًذراى815

داًطگاُ فردٍسي هطْذ816

داًطگاُ لن817

داًطگاُ واضاى818

داًطگاُ وردستاى819

داًطگاُ گيالى820

داًطگاُ لرستاى821

داًطگاُ هازًذراى822

داًطگاُ هحمك اردبيلي823

رفسٌجاى-ػج -داًطگاُ ٍلي ػصر824

داًطگاُ ّرهسگاى825

داًطگاُ ٌّر826

داًطگاُ يسد827

سازهاى هذيريت صٌؼتي828

ًَضْر-هجتوغ داًطگاّي ػلَم دريايي 829

هجتوغ اهَزضي ػالي لن830

هجتوغ اهَزضي ػالي ياسَج831

هروساهَزش ػالي تربيت هربي ػميذتي سياسي سپاُ پاسذاراى832

باًه هروسي-هروساهَزش ػالي باًىذاري 833

هروساهَزش ػالي وتابذاري834

زًجاى-هروستحصيالت تىويلي درػلَم پايِ 835

هذرسِ ػالي ضْيذهطْري836

هَسسِ اهَزش ػالي غيراًتفاػي حسابذاري ٍهذيريت آرربايجاى837

هَسسِ اهَزش ػالي غيراًتفاػي ويص838

هَسسِ هطالؼات بيي الوللي پصٍّطىذُ اًرشي ٍزارت ًفت839

هروساهَزش ػالي غيراًتفاػي خاتن840

هطْذ-هروساهَزش ػالي غيراًتفاػي خيام 841

هروساهَزضي ػالي هيراث فرٌّگي842

هَسسِ ػالي پصٍّص دربرًاهِ ريسي ٍتَسؼِ سازهاى برًاهِ ٍبَدج843ِ

پصٍّطگاُ بيي الوللي زلسلِ ضٌاسي ٍهٌْذسي زلسل844ِ

هروساهَزش هذيريت دٍلتي845

هروسپصٍّطْاي ضيوي ٍهٌْذسي ضيوي ايراى846

رُ-هَسسِ اهَزضي ٍپصٍّطي اهام خويٌي 847

هَسسِ اهَزش ػالي غيراًتفاػي سَر848ُ

لسٍيي-هروساهَزش ػالي رجا849

ٍاًمالب اسالهي-رُ -پصٍّطىذُ اهام خويٌي 850

هذارن سيستن فراگيرداًطگاُ پيام ًَر851

هروسآهَزضْاي ػالي بيي الوللي ػلَم ٍتحميمات852

هَسسِ اهَزش ػالي سجاد853

دارًذگاى هذارن داًطگاّْاي خارج ازوطَر854

سايرداًطگاّْاٍهؤسسات آهَزش ػالي855

پصٍّطگاُ هٌْذسي بحراى ّاي طبيؼي ضاخص پص856ٍُ
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کد و نام محل های دانشگاه آزاد اسالمی که در آنها دوره کارشناسی ارشد دایر است:(3)جدول شماره 

ٍاحذ آتاداى151

ٍاحذ آتاد216ُ

ٍاحذ آسادضْز186

ٍاحذ آستارا164

ٍاحذ آضتياى199

ٍاحذ اتزك259َُ

ٍاحذ اتْز207

ٍاحذ اران121

ٍاحذ اردتيل119

ٍاحذ اردستاى177

ٍاحذ اردكاى283

ٍاحذ ارسٌجاى160

ٍاحذ ارٍهي103ِ

ٍاحذ استْثاى145

ٍاحذ اسالهطْز238

ٍاحذ اضكذر317

(خَراسگاى)ٍاحذ اصفْاى175

ٍاحذ افغاًستاى621

ٍاحذ الليذ161

ٍاحذ اليگَدرس245

ٍاحذ الكتزًٍيكي503

ٍاحذ اهارات هتحذُ عزتي222

ٍاحذ اهيذي187ِ

ٍاحذ اًار273

ٍاحذ اّز220

ٍاحذ اَّاس106

ٍاحذ ايذ153ُ

ٍاحذ ايالم254

ٍاحذ تاتل156

ٍاحذ تافت221

ٍاحذ تافك223

ٍاحذ تجٌَرد182

ٍاحذ تزدسيز226

ٍاحذ تزٍجزد112

ٍاحذ تن240

ٍاحذ تٌاب144

ٍاحذ تٌذرعثاس114

ٍاحذ تَئيي سّزا299

ٍاحذ تَضْز146

ٍاحذ تْثْاى215

ٍاحذ تيزجٌذ131

ٍاحذ پزًذ298

ٍاحذ پشضكي تْزاى136

ٍاحذ تاكستاى170

ٍاحذ تالص314

ٍاحذ تثزيش102

ٍاحذ تزتت جام118

ٍاحذ تزتت حيذري132ِ

ٍاحذ تفت201

ٍاحذ تٌكاتي159

ٍاحذ تَيسزكاى167

ٍاحذ تْزاى جٌَب141

ٍاحذ تْزاى ضزق284

ٍاحذ تْزاى ضوال157

ٍاحذ تْزاى غزب228

ٍاحذ تْزاى هزكشي101

ٍاحذ جاسة340

ٍاحذ جشيزُ خارن174

ٍاحذ جلفا471

ٍاحذ جْزم193

ٍاحذ جيزفت122

ٍاحذ چالَس158

ٍاحذ خزم آتاد148

ٍاحذ خلخال213

ٍاحذ خويي262

ٍاحذ خويٌي ضْز188

ٍاحذ خَي137

ٍاحذ داراب168

ٍاحذ داهغاى142

ٍاحذ دسفَل165

ٍاحذ دهاًٍذ250

ٍاحذ دٍرٍد248

ٍاحذ دّالاى183

ٍاحذ رضت117

ٍاحذ رفسٌجاى194

ٍاحذ رٍدّي113

ٍاحذ ساّذاى109

ٍاحذ سرًذ211

ٍاحذ سًجاى138

ٍاحذ ساري208

ٍاحذ سا181ٍُ

ٍاحذ سثشٍار127

ٍاحذ سپيذاى251

ٍاحذ سزاب124

ٍاحذ سوٌاى128

ٍاحذ سٌٌذج110

ٍاحذ سَادك279َُ

ٍاحذ سيزجاى203

ٍاحذ ضاّزٍد104

ٍاحذ ضثستز195

ٍاحذ ضَضتز204

ٍاحذ ضْزضا197

ٍاحذ ضْزلذس252

ٍاحذ ضْزكزد133

ٍاحذ ضْزهجلسي219

ٍاحذ ضيزاس163

ٍاحذ ضيزٍاى169

ٍاحذ طثس229

ٍاحذ عجة ضيز256

ٍاحذ علَم دارٍئي225

ٍاحذ علَم ٍ تحميمات123

پزديس علَم ٍ تحميمات دهاًٍذ625

پزديس علَم ٍ تحميمات ضْزلذس682

ٍاحذ علَم ٍ تحميمات فارس415

پزديس علَم ٍ تحميمات لن659

ٍاحذ علي آتادكتَل184

ٍاحذ فزاّاى244

ٍاحذ فزدٍس162

ٍاحذ فسا134

ٍاحذ فالٍرجاى172

ٍاحذ فيزٍسآتاد129

ٍاحذ فيزٍسك135َُ

ٍاحذ لائن ضْز107

ٍاحذ لايٌات261

ٍاحذ لشٍيي214

ٍاحذ لطن217

ٍاحذ لن154

ٍاحذ لَچاى206

ٍاحذ كاسرٍى152

ٍاحذ كاضاى116

ٍاحذ كاضوز212

ٍاحذ كزج115

ٍاحذ كزهاى108

ٍاحذ كزهاًطا192ُ

ٍاحذ گچساراى149

ٍاحذ گزگاى173

ٍاحذ گزهسار189

ٍاحذ گزهي391

ٍاحذ گٌاتاد140

ٍاحذ گٌثذكاٍٍس274

ٍاحذ الرستاى155

ٍاحذ الهزد243

ٍاحذ الّيجاى202

ٍاحذ لثٌاى231

ٍاحذ هاك241َ

ٍاحذ هاّطْز191

ٍاحذ هثارك190ِ

ٍاحذ هحالت200

ٍاحذ هزاغ147ِ

ٍاحذ هزًذ125

ٍاحذ هزٍدضت198

هزكش تسَج470

هزكش لادرآتاد534

هزكش آهَسش تيي الوللي لطن597

هزكشتيي الولل خليج فارس567

هزكش تيي الوللي آهَسش الكتزًٍيكي لطن602

هزكشتيي الوللي تٌذر اًشلي648

هزكشتيي الوللي كيص619

ٍاحذ هطْذ111

ٍاحذ هاليز196

ٍاحذ هلكاى300

ٍاحذ هوماى297

ٍاحذ هْاتاد166

ٍاحذ هْذي ضْز479

ٍاحذ هْزيش316

ٍاحذ هيا218ًِ

ٍاحذ هيثذ179

ٍاحذ هيو205ِ

ٍاحذ ًائيي176

ٍاحذ ًجف آتاد150

ٍاحذ ًزاق185

ٍاحذ ًطٌش289

ٍاحذ ًكا311

ٍاحذ ًَر239

ٍاحذ ًيطاتَر130

ٍاحذ ٍراهيي143

ٍاحذ ّزيس388

ٍاحذ ّوذاى171

ٍاحذ ّيذج400

ٍاحذ ضْزري139

ٍاحذ ياسَج120

ٍاحذ يشد105
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ًام ٍکذ استاى بِ ّوشاُ ًام ٍ کذ شْشستاى هحل تَلذ داٍطلباى: (4)جذٍل شواسُ 

.کذ استاى دٍ سقوی ٍ کذ شْشستاى چْاس سقوی هی باشذ: تزکش
( 11 )آرسبايجاى ششقی   

1111آرسضْش
1112اسىَ

1113اّش
1114ثستبى آثبد

1115ثٌبة
1116تجشيض
1117جلفب

1118چبساٍيوبق
1119خذاآفشيي

1121سشاة
1122ضجستش

1123عجت ضيش
1124وليجش
1125هشاغِ
1126هشًذ

1127هلىبى
1128هيبًِ

1129ٍسصلبى
1131ّشيس

1132ّطتشٍد

( 16 )آرسبايجاى غشبی   

1611اسٍهيِ
1612اضٌَيِ
1613ثَوبى

1614پلذضت
1615پيشاًطْش

1616تىبة
1617چبلذساى
1618چبيپبسُ

1619خَي
1621سشدضت
1622سلوبس

1623ضبّيي دط
1624ضَط
1625هبوَ

1626هْبثبد
1627هيبًذٍآة

1628ًمذُ

( 19 )اسدبيل   

1911اسدثيل
1912ثيلِ سَاس
1913پبسس آثبد

1914خلخبل
1915سشعيي

1916وَثش
1917گشهي

1918هطگيي ضْش
1919ًويي

1921ًيش

( 21 )اصفْاى   

2111آساى ٍثيذگل
2112اسدستبى
2113اصفْبى
2114ثشخَاس

2115ثَييي هيبًذضت
2116تيشاى ٍوشٍى

2117چبدگبى

2118خويٌي ضْش
2119خَاًسبس

2121خَسٍثيبثبًه
2122دّبلبى
2123سويشم

2124ضبّيي ضْشٍهيوِ
2125ضْشضب
2126فشيذى

2127فشيذًٍطْش
2128فالٍسجبى

2129وبضبى
2131گلپبيگبى

2132لٌجبى
2133هجبسوِ

2134ًبئيي
2135ًجف آثبد

2136ًطٌض

( 23 )البشص   

2311اضتْبسد
2312سبٍججالغ

2313طبلمبى
2314فشديس

2315وشج
2316ًظشآثبد

( 25 )ايالم   

2511آثذاًبى
2512ايالم
2513ايَاى
2514ثذسُ

2515چشداٍل
2516دسُ ضْش

2517دّلشاى
2518سيشٍاى

2519هلىطبّي
2521هْشاى

( 27 )بَشْش   

2711ثَضْش
2712تٌگستبى

2713جن
2714دضتستبى

2715دضتي
2716ديش

2717ديلن
2718عسلَيِ

2719وٌگبى
2721گٌبٍُ

( 29 )تْشاى   

2911اسالهطْش
2912ثْبسستبى
2913پبوذضت

2914پشديس
2915پيطَا
2916تْشاى

2917دهبًٍذ
2918سثبط وشين

2919سي
2921ضويشاًبت

2922ضْشيبس

2923فيشٍصوَُ
2924لذس

2925لشچه
2926هالسد

2927ٍساهيي

( 32 )چْاسهحال ٍبختياسي   

3211اسدل
3212ثشٍجي

3213ثي
3214سبهبى

3215ضْشوشد
3216فبسسبى

3217وَّشًگ
3218ويبس

3219لشدگبى

( 34 )خشاساى جٌَبی   

3411ثطشٍيِ
3412ثيشجٌذ
3413خَسف
3414دسهيبى
3415صيشوَُ
3416سشايبى

3417سشثيطِ
3418طجس

3419فشدٍس
3421لبئٌبت

3422ًْجٌذاى

( 36 )خشاساى سضَي   

3611ثبخشص
3612ثجستبى
3613ثشدسىي

3614ثيٌبلَد
3615تبيجبد

3616تشثت جبم
3617تشثت حيذسيِ

3618جغتبي
3619جَيي

3621چٌبساى
3622خليل آثبد

3623خَاف
3624خَضبة
3625داٍسصى

3626دسگض
3627سضتخَاس

3628صاٍُ
3629سجضٍاس

3631سشخس
3632فشيوبى
3633فيشٍصُ
3634لَچبى
3635وبضوش
3636والت
3637گٌبثبد
3638هطْذ

3639هِ ٍالت
3641ًيطبثَس

( 41 )خشاساى شوالی   

4111اسفشايي

4112ثجٌَسد
4113جبجشم

4114ساصٍجشگالى
4115ضيشٍاى

4116فبسٍج
4117گشهِ

4118هبًِ ٍسولمبى

( 44 )خَصستاى   

4411آثبداى
4412آغبجبسي

4413اهيذيِ
4414اًذيىب

4415اًذيوطه
4416اَّاص
4417ايزُ

4418ثبغ هله
4419ثبٍي

4421ثٌذسهبّطْش
4422ثْجْبى

4423حويذيِ
4424خشهطْش

4425دصفَل
4426دضت آصادگبى

4427ساهطيش
4428ساهْشهض
4429ضبدگبى

4431ضَش
4432ضَضتش
4433وبسٍى
4434گتًَذ

4435اللي
4436هسجذسليوبى

4437ّفتگل
4438ٌّذيجبى

4439َّيضُ

( 48 )صًجاى   

4811اثْش
4812ايجشٍد

ذُ 4813خذاٌث
4814خشهذسُ

4815صًجبى
4816سلطبًيِ

4817طبسم
4818هبُ ًطبى

( 51 )سوٌاى   

5111آساداى
5112داهغبى
5113سوٌبى

5114ضبّشٍد
5115گشهسبس

5116هْذي ضْش
5117هيبهي

( 53 )سيستاى ٍبلَچستاى   

5311ايشاًطْش
5312چبثْبس
5313خبش

5314دلگبى
5315صاثل
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ًام ٍکذ استاى بِ ّوشاُ ًام ٍ کذ شْشستاى هحل تَلذ داٍطلباى: (4)جذٍل شواسُ 

.کذ استاى دٍ سقوی ٍ کذ شْشستاى چْاس سقوی هی باشذ: تزکش
5316صاّذاى

5317صّه
5318سشاٍاى

5319سشثبص
5321سيت سَساى

5322فٌَج
5323لصشلٌذ
5324وٌبسن

5325هْشستبى
5326هيشجبٍُ

5327ًيه ضْش
5328ًيوشٍص
5329ّبهَى

5331ّيشهٌذ

( 55 )فاسس   

5511آثبدُ
5512اسسٌجبى
5513استْجبى

5514الليذ
5515ثَاًبت

5516پبسبسگبد
5517جْشم
5518خشاهِ

5519خشم ثيذ
5521خٌج

5522داساة
5523سستن

5524صسيي دضت
5525سپيذاى

5526سشٍستبى
5527ضيشاص

5528فشاضجٌذ
5529فسب

5531فيشٍصاثبد
5532ليشٍوبسصيي

5533وبصسٍى
5534وَاس

5535گشاش
5536السستبى

5537الهشد
5538هشٍدضت

5539هوسٌي
5541هْش

5542ًي سيض

( 59 )قضٍيي   

5911آثيه
5912الجشص
5913اٍج

5914ثَئيي صّشا
5915تبوستبى

5916لضٍيي

( 61 )قن   

6111لن

( 62 )کشدستاى   

6211ثبًِ
6212ثيجبس

6213دّگالى
6214ديَاًذسُ

6215سشٍاثبد
6216سمض

6217سٌٌذج
6218لشٍُ

6219وبهيبساى
6221هشيَاى

( 65 )کشهاى   

6511اسصٍئيِ
6512اًبس

6513ثبفت
6514ثشدسيش

6515ثن
6516جيشفت

6517ساثش
6518ساٍس

6519سفسٌجبى
6521سٍدثبسجٌَة

6522سيگبى
6523صسًذ

6524سيشجبى
6525ضْشثبثه

6526عٌجشاثبد
6527فبسيبة

6528فْشج
6529للعِ گٌج

6531وشهبى
6532وَّجٌبى

6533وٌَْج
6534هٌَجبى
6535ًشهبضيش

( 68 )کشهاًشاُ   

6811اسالم آثبدغشة
6812پبٍُ

6813ثالث ثبثبجبًي
6814جَاًشٍد

6815داالَّ
6816سٍاًسش

6817سشپل رّبة
6818سٌمش

6819صحٌِ
6821لصشضيشيي

6822وشهبًطبُ
6823وٌگبٍس

6824گيالًغشة
6825ّشسيي

( 71 )کْگيلَيِ ٍبَيشاحوذ   

7111ثبضت
7112ثَيشاحوذ

7113ثْوئي
7114چشام

7115دًب
7116وْگيلَيِ
7117گچسبساى

7118لٌذُ

( 73 )گلستاى   

7311آصادضْش
7312آق لال
7313ثٌذسگض

7314تشووي
7315ساهيبى

7316علي آثبد
7317وشدوَي

7318واللِ
7319گبليىص

7321گشگبى
7322گويطبى

7323گٌجذوبٍٍس
7324هشاٍُ تپِ

7325هيٌَدضت

( 76 )گيالى   

7611آستبسا
7612آستبًِ اضشفيِ

7613اهلص
7614ثٌذساًضلي

7615سضت
7616سضَاًطْش

7617سٍدثبس
7618سٍدسش

7619سيبّىل
7621ضفت

7622صَهعِ سشا
7623طَالص

7624فَهي
7625الّيجبى

7626لٌگشٍد
7627هبسبل

( 81 )لشستاى   

8111اصًب
8112اليگَدسص
8113ثشٍجشد
8114پلذختش

8115خشم اثبد
8116دلفبى
8117دٍسٍد

8118دٍسُ
8119سٍهطىبى

8121سلسلِ
8122وَّذضت

( 83 )هاصًذساى   

8311آهل
8312ثبثل

8313ثبثلسش
8314ثْطْش
8315تٌىبثي
8316جَيجبس
8317چبلَس
8318ساهسش
8319سبسي

8321سَادوَُ
8322سَادوَُ ضوبلي

8323سيوشغ
8324عجبس آثبد
8325فشيذًٍىٌبس

8326لبئن ضْش
8327والسدضت

8328گلَگبُ

8329هحوَدآثبد
8331هيبًذٍسٍد

8332ًىب
8333ًَس

8334ًَضْش

( 87 )هشکضي   

8711اسان
8712آضتيبى

8713تفشش
8714خويي

8715خٌذاة
8716دليجبى
8717صسًذيِ

8718سبٍُ
8719ضبصًذ

8721فشاّبى
8722وويجبى
8723هحالت

( 89 )ّشهضگاى   

هَسي 8911اَث
8912ثسته
8913ثطبگشد

8914ثٌذسعجبس
8915ثٌذسلٌگِ
8916پبسسيبى
8917جبسه

8918حبجي آثبد
8919خويش
8921سٍداى

8922سيشيه
8923لطن

8924هيٌبة

( 92 )ّوذاى   

9211اسذآثبد
9212ثْبس

9213تَيسشوبى
9214سصى

9215فبهٌيي
9216وجَدسآٌّگ

9217هاليش
9218ًْبًٍذ
9219ّوذاى

( 95 )يضد   

9511اثشوَُ
9512اسدوبى
9513اضىزس

9514ثبفك
9515ثْبثبد
9516تفت
9517خبتن

9518هْشيض
9519هيجذ

9521يضد

( 99 )خاسج اص کشَس   

9999خبسج اص وطَس
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ًام ٍکذ حَصُ ّای اهتحاًی بِ ّوشاُ ًام ٍ کذ استاى هحل سکًَت  داٍطلباى: (5)جذٍل شواسُ 

.کذ استاى دٍ سقوی ٍ کذ حَصُ اهتحاًی سِ سقوی هی باشذ: تزکش

( 11 )استاى آرسبايجاى ششقی   

220ياحد اَر

144ياحد بىاب

102ياحد تبريس

125ياحد مرود
( 16 )استاى آرسبايجاى غشبی   

103ياحد اريميٍ
( 19 )استاى اسدبيل   

119ياحد اردبيل
( 21 )استاى اصفْاى   

175(خًراسگان)ياحد اصفُان

197ياحد شُرضا
( 23 )استاى البشص   

115ياحد کرج
( 25 )استاى ايالم   

254ياحد ايالم
( 27 )استاى بَشْش   

146ياحد بًشُر
( 29 )استاى تْشاى   

100تُران
( 32 )استاى چْاسهحال ٍبختياسی   

133ياحد شُرکرد
( 34 )استاى خشاساى جٌَبی   

131ياحد بيرجىد
( 36 )استاى خشاساى سضَی   

118ياحد تربت جام

132ياحد تربت حيدريٍ

127ياحد سبسيار

111ياحد مشُد

( 41 )استاى خشاساى شوالی   

182ياحد بجىًرد

169ياحد شيريان
( 44 )استاى خَصستاى   

106ياحد اًَاز

165ياحد دزفًل

191ياحد ماَشُر
( 48 )استاى صًجاى   

207ياحد ابُر

138ياحد زوجان
( 51 )استاى سوٌاى   

128ياحد سمىان

104ياحد شاَريد
( 53 )استاى سيستاى ٍبلَچستاى   

180ياحد ايراوشُر

268ياحد زابل

109ياحد زاَدان
( 55 )استاى فاسس   

163ياحد شيراز
( 59 )استاى قضٍيي   

214ياحد قسييه
( 61 )استاى قن   

154ياحد قم
( 62 )استاى کشدستاى   

110ياحد سىىدج
( 65 )استاى کشهاى   

122ياحد جيرفت

203ياحد سيرجان

108ياحد کرمان

( 68 )استاى کشهاًشاُ   

192ياحد کرماوشاٌ
( 71 )استاى کْگيلَيِ ٍبَيشاحوذ   

120ياحد ياسًج
( 73 )استاى گلستاى   

186ياحد آزادشُر

173ياحد گرگان
( 76 )استاى گيالى   

164ياحد آستارا

117ياحد رشت

202ياحد الَيجان
( 81 )استاى لشستاى   

112ياحد بريجرد

148ياحد خرم آباد
( 83 )استاى هاصًذساى   

158ياحد چالًس

208ياحد ساري
( 87 )استاى هشکضی   

121ياحد اراک

181ياحد سايٌ
( 89 )استاى ّشهضگاى   

114ياحد بىدرعباس
( 92 )استاى ّوذاى   

171ياحد َمدان
( 95 )استاى يضد   

105ياحد يسد
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ضوابط برخورداري از سهمیه رزمندگان و ) : 1(پیوست شماره 

  ایثارگران انقالب اسالمی

  

هـاي   و تبصـره  1رزمندگانی که براساس مـاده   :رزمندگان 

نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت  چهارگانه ماده مذکور و آئین

ــه    بـراي ورود رزمنــدگان و جهــادگران داوطلـب بســیجی ب

وزش عالی، حداقل شش ماه متـوالی  ها و مؤسسات آم دانشگاه

یا متناوب بـه طـور داوطلبانـه در منـاطق عملیـاتی حضـور       

اند، با مراجعه به نواحی بسیج سپاه و آن دسته از پرسنل  داشته

کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمی  

ـا   31/6/1359ایران عالوه بر میـزان مـوظفی کـه از تـاریخ      ت

مـاه متنـاوب شـرکت در     9ماه متوالی یا  6قل حدا 31/6/1367

اند  عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته

سـتاد کـل   (با تأیید باالترین مقام هر یک از نیروهـاي مسـلح   

نیروهاي مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ستاد 

 ، وزارت دفاع و پشتیبانی»آجا«ارتش جمهوري اسالمی ایران 

، نیروهاي انتظامی جمهـوري اسـالمی   »ودجا«نیروهاي مسلح 

ایـن  . توانند از مزایاي این قانون استفاده نمایند می) »ناجا«ایران

توانند ابتدا به سازمان تابعه مراجعه و فـرم مخصـوص    افراد می

استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون مربوطه را تکمیل و کد 

تا آمار و اطالعات آنان بعـد   رقمی دریافت نمایند 12رهگیري 

نام توسط ستاد کـل نیروهـاي مسـلح جمهـوري      از زمان ثبت

این داوطلبـان الزم  . اسالمی ایران مورد تأیید نهایی قرار گیرد

فـرم   22مربوطه در بنـد  گزینه است در بخش پنجم با انتخاب 

 23درخواست ثبت نام اینترنتی با درج کد رهگیـري در بنـد   

ضاي خود جهت اسـتفاده از ایـن سـهمیه را    فرم مربوطه، تقا

  .اعالم نمایند

داوطلبان متقاضـی اسـتفاده از سـهمیه رزمنـدگان      :تبصره 

رقمی به نشانی  12الزم است براي دریافت کد رهگیري » آجا«

  .مراجعه نمایند www.aja.irاینترنتی 

سهمیه رزمندگان مخصوص فـرد رزمنـده بـوده و    : تذکر 

کان استفاده از سهمیه والـدین خـود را   فرزندان این عزیزان ام

  .ندارند

ــده کـه براسـاس مــاده     :جهـادگران   و  1جهـادگران رزمن

نامـه اجرایـی قـانون     هاي چهارگانه ماده مذکور و آیـین  تبصره

ایجاد تسهیالت براي ورود رزمندگان و جهـادگران داوطلـب   

بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی حـداقل شـش   

متناوب، به طـور داوطلبانـه، در منـاطق عملیـاتی      ماه متوالی یا

 انتخابو با  پنجماند به شرح اشاره شده در بخش  حضور داشته

نـام اینترنتـی،    فـرم درخواسـت ثبـت    22مربوط در بند  گزینه

  . تقاضاي استفاده از این سهمیه را اعالم نمایند

آنها  آن دسته از جهادگران رزمنده که سوابق جبهه داوطلبانه: توضیح 

سپاه و مابقی جهت پیگیري امور مربوط به  نتقل شده است به مراکز  پاه م به س

به مراکـز جهـاد کشـاورزي     پنجمسهمیه خود به شرح اشاره شده در بخش 

  .مراجعه نمایند

براساس مصوبه هیـأت محتـرم وزیـران در     :بسیجی فعال 

ـائز یکـی از شـرایط       28/4/77جلسه مورخ  بسـیجیانی کـه ح

باشـند، مشـمول قـانون ایجـاد     ) 201(نامه اجرایـی مـاده    آیین

تسهیالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به 

 1376دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب سال 

  .نامه اجرایی آن هستند و آیین

فـرم   22مربـوط در بنـد    گزینـه  انتخابگونه افراد با  این

 پـنجم شـرح اشـاره شـده در بخـش      نام و به درخواست ثبت

توانند تقاضاي خود جهت استفاده از این سـهمیه را اعـالم    می

  .نمایند

واجدین شرایط استفاده از سهمیه بسیجی فعال، فقط یک بار  : 1تذکر

نـابراین  . دارندنام  و ثبتحق استفاده از سهمیه مزبور را در صورت قبولی  ب

تحصیلی دانشـگاه آزاد اسـالمی از   داوطلبانی که قبالً در هریک از مقاطع 

باشند  حق استفاده مجدد از آن  نام نموده و ثبت سهمیه مذکور استفاده کرده

   .را ندارند

ـیجی :  2تذکر بان واجد شرایط استفاده از سهمیه بس ل،   داوطل فعـا

دوره دکتـري  جهت برخورداري از این امتیاز به منظور پذیرش در آزمـون  

نمره کل آخـرین  % 95بایستی  ها، می همیهدر حد ظرفیت مصوب س تخصصی

  . را کسب نمایند) بدون سهمیه(نفر پذیرفته شده عادي 

 23دریافت کد رهگیري از مراکز سپاه و درج آن در بنـد  :  3تذکر 

نام اینترنتی براي متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان و بسیجی  فرم ثبت

ق جبهه داوطلبانه آنها به سپاه فعال و آن دسته از جهادگران رزمنده که سواب

تقل شده، اجباري است   .من

داوطلبان واجد شرایط جامعه هدف بنیاد شـهید   : ایثارگران

و امور ایثارگران شـامل آزادگـان و همسـر و فرزنـدان آنـان،      

و همسـر   درصد به باال 25جانبازان همسر و فرزندان  ،جانبازان

 22مربـوط در بنـد    توانند با انتخاب گزینه و فرزندان شهدا می

نام اینترنتی از سـهمیه ایثـارگران اسـتفاده     فرم درخواست ثبت

رقمی براي این قبیل از داوطلبان  12درج کد رهگیري . (نمایند

  ).باشد مینالزامی 

طبق مقررات، خـواهر و بـرادر شـهید در شـمول      :تذکر 

  .گیرد استفاده از سهمیه شاهد قرار نمی
  

نام اینترنتی به هر دلیـل متقاضـی    داوطلبانی که در زمان ثبت

» 1«استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران مطابق پیوسـت شـماره   

این دفترچه راهنما نباشند، درخواست آنان در خصوص اصـالح یـا   

  .باشد ها قابل قبول نمی اعمال این سهمیه
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  )Ph.D(دکتري تخصصی  دورهوظیفه عمومی داوطلبان  خدمتشرایط ) : 2(پیوست شماره 

  

  :نام الزم است یکی از شرایط ذیل را دارا باشند  شدگان مشمول وظیفه عمومی دوره دکتري تخصصی براي ثبت پذیرفته: تذکر 
 

  عمومی  وظیفه خدمت شرح وضعیت   کد و ضعیت

  .داشتن کارت پایان خدمت 1

2  
ت    موارد خاصپزشکی یا  ،ئم کفالتاشتن کارت معافیت داد و ایثارگران همچنین مشموالن داراي برگ معافیت موقت بـدون غیـب

  .نام و تحصیل نخواهند داشت در مدت اعتبار آن منعی براي ثبت...) پزشکی یا کفالت(

3  

ارغ   شندبا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می و قبل از آن 1345نیمه اول متولدین  التحصـیالن دوره کارشناسـی    همچنـین ـف

ـام معظـم رهبـري     سنیمشروط بر این که در زمان قبولی در دانشگاه کارت معافیت  1352ارشد ناپیوسته متولد  ه  عنایت مق را اراـئ

  .نمایند

4  

ت بـا    ها با ارائه گواهی  ها و وزارتخانه التحصیالن دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته متعهد در سازمان فارغ اشتغال به خـدمت و موافـق

ا ارائـه مـدارك     به اتمام می 31/6/96افرادي که دوران تعهدشان تا تاریخ . تحصیل از باالترین مقام اجرایی سازمان مربوطه رسد ـب

  .نام و تحصیل نخواهند داشت الزم منعی براي ثبت

5  
با ذکر نـوع همکـاري فـرد در     سازمان مربوطهگواهی از  نیروهاي نظامی و انتظامی جمهوري اسالمی ایران با ارائهشاغلین رسمی 

  .در رشته و مقطع مربوطه نیرو و موافقت با تحصیل در دانشگاه

6  

اریخ   فارغ - سـپري نشـده    31/6/96التحصیالن دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته که بیش از یک سال از فراغت از تحصیل آنان تا ـت

  .ارشد را در سنوات مجاز به اتمام رسانده باشندباشد مشروط بر این که دوره کارشناسی 

ام   مشموالن داراي برگ آماده به خدمت بدون درج غیبت مشروط بر این که تاریخ اعزام آنان در زمان ثبت - شـروع تحصـیل   و ـن

ه    شان تا تاریخ اعزام بایستی به موقع خود را بـراي انجـام   این افراد در صورت عدم اعالم قبولی ،سپري نشده باشد خـدمت وظیـف

  .گردند معرفی نمایند در غیر این صورت غایب محسوب می

ت  ) کارکنان وظیفه در حال خدمت(مشموالن مشغول خدمت دوره ضرورت  - به شرط دارا بودن سایر شرایط از جمله عدم غیـب

ـه اتمـام    نبه طور قطع خدمتشا 31/6/96مشموالنی که تا تاریخ . قبل از اعزام براي ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد ب

  .نام ندارند رسد با ارائه کارت پایان خدمت منعی براي ثبت می

7  

هاي علمیه در صورتی که مرکز مـدیریت   هاي علمیه داراي مدرك کارشناسی ارشد و همچنین معافیت تحصیلی حوزه طالب حوزه

ه تحصـیل در   هاي علمیه کشور یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصف حوزه هان تأیید نمایند طلبه قادر است ضمن اشتغال ـب

ـه تحصـیلی وي در دانشـگاه     ثبتحوزه به موازات آن در دانشگاه نیز با همان معافیت تحصیلی حوزه تحصیل نماید،  نام و اشتغال ب

ه نماینـد  نام هر نیمسال در دانشگاه بایستی موافقت نامه تحصیلی  الذکر براي ثبت طالب فوق. بالمانع است . را از حوزه مربوط اراـئ

ه کسـب اجـازه      بدیهی است هر زمان که حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبه اي را لغو نماید ادامه تحصیل وي در دانشگاه منـوط ـب

  .از سازمان وظیفه عمومی توسط دانشگاه و صدور معافیت تحصیلی دانشگاهی خواهد بود

  .باشند و معافیت تحصیلی براي آنان صادر نخواهد شد تحصیل نمیمشموالن غایب مجاز به ادامه :  1تذکر  

ه شـرکت در        فارغ : 2تذکر  التحصیالن مشمول دوره دکتري تخصصی همچنین دانشجویان اخراجی و انصـرافی دوره دکتـري تخصصـی مجـاز ـب

  .باشند آزمون نمی

اریخ انصـراف     سقف مجازدر دانشجویان انصرافی دوره دکتري تخصصی در صورتی که  : 3تذکر  ین از ـت سنوات تحصیلی انصراف داده و همچـن

محل دیگري در دوره دکتري تخصصی پذیرفته شوند مشروط بـر  /محل قبلی بیش از یک سال نگذشته باشد چنانچه مجدداً در رشته/آنان در رشته

ت  از امتیاز آزمون مجدداً استفاده نکرده باشند پس از اخذ مجوز ت 22/8/90این که از تاریخ  ه ثـب ام و تحصـیل در    حصیل از وظیفه عمومی مجاز ـب ـن

  .باشند محل جدید می/رشته

از و تـا    (یک سال تحصیلی بعد از فراغت است  1395التحصیالن خرداد یا تیر ماه  براي فارغمنظور از فرجه یک ساله  : 4تذکر  اه آـغ که از مهر ـم

  ).یابد پایان شهریور سال بعد پایان می
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  »سمه تعالیاب«

  

  

  

  

  

  

  

. :نام خانوادگی  ........ .... .... ......... .... .... ......... . :نام  .... ......... .... ......... .... .... ...... :نام پدر  ....... ......... .... ......... .... .... ..  

....  :تاریخ تولد  .... ......... .... ........ ................... :شماره شناسنامه .... .... .... .... . :محل صدور .. .... ...............................  

  

  : نوع معلولیت 

 

   معلول ناشنواي مطلقـ  1

   .باشد داراي نوعی معلولیت می) به استثنا دستها(هاي حرکتی  معلول جسمی و حرکتی که در اندامـ  2

   )به باال در هر دو چشم دید ندارند %70معلولین نابینائی که (معلول نابیناي مطلق ـ  3

   )جهت ارتباط با محیط اطراف دچار مشکل شود» سمعک«معلولی که بدون وسیله کمکی (معلول نیمه شنوا ـ  4

   .باشد هاي فوقانی داراي نوعی معلولیت می معلول جسمی و حرکتی که در اندامـ  5

   )درك نور را از فاصله یک متري و بیشتر دارندمعلولین نابینائی که ( معلول نیمه نابینا ـ  6
  

  

 ، رشته(Ph.D)اینجانب با مشخصات فوق، درخواست صدور گواهی ویژه معلولین جهت شرکت در آزمون ورودي دکتري تخصصی   

 ............................. .... .... .... ......... .... ....   .را دارم.

....... ......... :استان : آدرس محل سکونت  .... .... ......... .... .... ....  :روستا /شهر...... .... .... .... ......... .... .... ......... .... ...... :خیابان ...... ......... .... ......... .... ...  

. :کوچه  .... ......... .... .... ......... .... .... ......... .... .... ......... .... ......... .... .... ......... .... ............................. :پالك ......... . .... .... .... ....  

  :امضاي داوطلب                        :تاریخ تنظیم                                 : نام و نام خانوادگی داوطلب 

  

رد تأیید است   .مراتب فوق مو

 :پذیرش و هماهنگی استان تهران :معاونت توانبخشی استان 

  :نام و نام خانوادگی  :نام خانوادگی نام و 

  امضاء و مهر  امضاء و مهر

  

  

نویسید این قسمت چیزي ن  .در 

 
  
خود  3×4لطفاً عکس 

را با چسب مایع در 

 .این محل بچسبانید

  کننده  گواهی ویژه داوطلبان معلول شرکت) : الف -3(پیوست شماره 

 1396سال  (Ph.D)در آزمون ورودي دکتري تخصصی 
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  »سمه تعالیاب«

  

  

  

  
    

... رئیس محترم مرکز آزمون  ............................................. ......... ... ........  

  

  سالم علیکم ؛  

        فرزند               بدینوسیله آقاي           

  از استان                      اي  درصد  به شماره رایانه          جانباز معزز    

در آزمون مذکور به علت حائز شرایط بودن در             طلب شماره و داو     

رابط را دارد لذا خواهشمنداست با عنایت به نوع ضایعه جانبازي / تقاضاي استفاده از منشی) بند عالمتگزاري شده(هاي مشروحه زیر  یکی از ردیف

  .یشتر جهت پاسخگویی به سؤاالت مبذول گردداقدام مقتضی در این خصوص و همچنین استقرار در محل مناسب و ارائه زمان ب

ر از ( نابینایی  -1 ر بینایی او پس از اصالح کمت جانبازي که فاقد بینایی بوده یا حداکث
200

20
.باشد  (  

  ندارد  ضمناً ایشان دفترچه آزمون بریل نیاز دارد

جانبازي که بینایی او پس از اصالح بین ( بینایی  کم -2
200

20
  تا  

70

20
  .باشد  

  ندارد  داردنیاز ضمناً ایشان دفترچه آزمون درشت خط 

جانبازي که قادر به شنیدن گفتار دیگران نیست و میزان ناتوانی حس شنوایی او پس از اصالح هفتاد دسی بل ( کر و الل /ناشنوایی عمیق -3

.باشد (  

  ).دسی بل باشد 69تا  35جانبازي که میزان ناتوانی حس شنوایی او پس از اصالح بین ( ایی نیمه شنو -4

  ).باشد ها یا دست کاتب داراي قطع عضو یا از کارافتادگی می جانبازي که از ناحیه دست( ها  قطع یا از کار افتادگی دست - 5

  ).جانباز قطع نخاع از ناحیه گردن یا کمر که نیاز به استفاده از ویلچیر دارد( قطع یا از کارافتادگی پاها  - 6

ها در انتقال گفتار به دیگران نیز دچار اختالل  دیدگی از ناحیه سر عالوه بر از کارافتادگی دست جانبازي که به دلیل آسیب( فلج مغزي  -7

.باشد می (  

  : لب آدرس دقیق محل سکونت و شماره تلفن تماس داوط

  

ثار                                                           تانگرئیس بنیاد شهید و امور ای   هطقمن/ ران شهرس

  :مهر و امضاء                                                                                                                              

  

  

 .در این قسمت چیزي ننویسید

 
  
خود  3×4لطفاً عکس 

را با چسب مایع در 

 .این محل بچسبانید

  هاي ویژه  نامه داوطلبان جانباز داراي معلولیت معرفی) : ب -3(ره پیوست شما

 انشگاه آزاد اسالمید 1396سال  (Ph.D)دکتري تخصصی دوره ورودي  در آزمون 
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نام و شرکت اتباع خارجی  شرایط و ضوابط ثبت) : 4(پیوست شماره 

ایران در آزمون ورودي تحصیالت تکمیلی    مقیم جمهوري اسالمی 

  

    :شرایط داوطلبان 

فقط اتباع غیر ایرانی مقیم جمهوري اسـالمی ایـران و داراي    -1

اقامت قانونی معتبر که مـدرك دوره کارشناسـی ارشـد خـود را در     

ه     هاي رسمی داخل کشور اخذ نمـوده  انشگاهیکی از د انـد، مجـاز ـب

باشند و باید عالوه بر شرایط عمومی و اختصاصی آزمون  نام می ثبت

   :دکتري تخصصی، داراي شرایط زیر نیز باشند 

ــامی   -1-1 ــروي انتظ ــدگی سیاســی صــادره از نی دفترچــه پناهن

  .جمهوري اسالمی ایران

ار شـش   اي که داراي پروانه ا گذرنامه -2-1 قامت با حداقل اعتـب

  .ماه باشد

اع   -3-1 کارت هویت اتباع خارجی صادره از اداره کل امور اتـب

  . 1396 و مهاجرین خارجی وزارت کشور داراي اعتبار در سال

صـادره از سـوي اداره کـل     معتبـر کارت آمایش آخرین  -4-1

  .امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

ی اتباع  -2 ـته     پذی غیر ایراـن هـاي   رفتـه شـده در هـر یـک از رش

 مرکزواجد شرایط و ضوابط اعالم شده از سوي  الزم استتحصیلی 

ه   سنجش و پذیرش دانشگاه باشند و محل تحصیل خود را با توجه ـب

ین     ه در هنگـام تعـی شرایط و ضوابط مربوطه و رعایت مناطق ممنوـع

ـ      ـان منتف ی رشته انتخاب نموده باشند در غیر ایـن صـورت قبـولی آن

ـه عمـل       تلقی گردیده و از ثبت ت ب ان ممانـع نام و ادامه تحصـیل آـن

  .آید می

ـته   : 1تذکر مهم  وع     شرکت اتباع خـارجی در رش اي ذیـل ممـن ـه

  : باشد  می

  ).ها کلیه گرایش(مهندسی هوا فضا  -1

  .پالسمامهندسی  -2

ت   : 2تذکر مهم  جهت اطالع از مناطق ممنوعه براي تردد و اقاـم

ه فرماییـد   اتباع خارجی می ـایان ذکـر   . توانید به صفحه بعد مراجـع ش

ته در ایـن منـاطق      باست که ات ـه انتخـاب رـش اع خارجی مقیم مجاز ب

  .باشند نمی

اي که مغایرت شرایط داوطلب با شرایط اعالم  در هر مرحله -3

 شده از سوي اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

ه مراحـل      الملل دانشگاه و اداره کل بین تشـخیص داده شـد از اداـم

  .آید گزینش یا تحصیل داوطلب جلوگیري به عمل می

ته از   -4 به استثناي دارندگان دفترچه پناهندگی سیاسی و آن دـس

وع     ه کشـور متـب دانشجویانی که بنا به دالیلی موجه قادر به عزیمت ـب

ه   باشند، ثبت خویش نمی شـدگان در   نام و ادامه تحصیل سـایر پذیرفـت

ها و مؤسسات آموزش عالی کشور منوط به انجام تشـریفات   شگاهدان

ـیلی معتبـر      ا روادیـد تحص قانونی خروج از کشور و اخذ گذرنامه ـب

هاي واجد شرایط قانونی که داراي گذرنامه  بنابراین ورودي. باشد می

اداره کل واحـدهاي  اي که توسط  نامه باشند برابر شیوه تحصیلی نمی

ه واحـدهاي   زي المللی و برون مر بین دانشگاه آزاد اسالمی تهیه و ـب

پذیرش شـده و بـدیهی اسـت پـس از      ه است،دانشگاهی ابالغ شد

ه و اخـذ       انجام تشریفات قانونی خـروج از کشـور صـدور گذرناـم

ت   ام   روادید تحصیلی در نیمسال بعدي طبق ضوابط از دانشـجو ثـب ـن

  .قطعی خواهد شد

ت  چنانچه پذیرفته -5 ـ  شدگان در هنگام ثـب ون ن ه   ام در آزـم گزیـن

ــو     ــان لغ ــذیرش آن ــزده باشــند، پ ــی را عالمــت ن ــر ایران ــاع غی   اتب

  .گردد می

ه تحصـیل در        تحصیل هم -6 ـاغل ـب ی ش اع غیـر ایراـن زمان اتـب

هاي آزاد، دولتـی،   آموزشی دانشگاه واحدهايو مراکز ها و  دانشگاه

ه  انور، جـامع علمـی کـاربردي و مر    پیام ـطفی   کـز جامـع ) ص(المص

  .ممنوع است »ع«و آموزش عالی اهل بیت العالمیه

شـدگان غیرایرانـی، محـرز     چنانچه در حین تحصیل پذیرفته -7

وده و   )Ph.D(دکتري تخصصـی  گردد که دانشجو داراي مدرك  ـب

مجدداً با شرکت در آزمون، در مقطع تحصیلی تکراري پذیرفته شـده  

ه عمـل آمـده و اخـراج محسـوب        است از تحصیل آنان ممانعـت ـب

دانشگاه محل قبولی اتباع غیر ایرانی، ملزم به اخذ تعهد از . ندگرد می

  .نام اولیه هستند دانشجو در مرحله پذیرش و ثبت

ه تعهـدي در خصـوص        -8 وري اسـالمی ایـران هیچگوـن جمـه

به استثناي همسـر  (صدور مجوز اقامت براي خانواده پذیرفته شدگان 

  .رددر کشور ندا) و فرزند داراي اقامت قانونی دانشجو

ـته   -9 ه ایجـاد       پذیرش اتباع خـارجی در رش ه منجـر ـب هـایی ـک

ین     تعهدات استخدامی براي جمهوري اسالمی ایـران شـود و همچـن

هاي خاصی که در این دفترچه راهنما قید شده اسـت    برخی از رشته

  . باشد اکیداً ممنوع می
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  هاي تابعه به تفکیک شهرستانغیر ایرانی  اقامت اتباع جهتممنوعه هاي  و شهرستان ها اسامی استان

  

  هاي ممنوعه شهرستان  استان  ردیف

  .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  آذربایجان شرقی    1
  .باشد ممنوع می غیر ایرانیاقامت اتباع افغانی ممنوع ـ کلیه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع   آذربایجان غربی    2

  اردبیل    3
ه   هاي پـارس  باشد و اقامت اتباع عراقی در شهرستان میاقامت اتباع افغانی ممنوع  سـوار، گرمـی،    آبـاد، بیـل

  .باشد شهر و نمین ممنوع می مشکین

  اصفهان   4

شهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، بخـش مرکـزي    هاي نطنز، فریدن، فریدون شهرستاناع افغانی در باقامت ات
از شهرستان آران و بیـدگل  ابوزید بخش ، اردستان و ، خور و بیابانکاستان اصفهان، دهاقان، نائین، گلپایگان

  .باشد ممنوع می
  .در استان بالمانع است غیر ایرانیاقامت اتباع   البرز   5

  ایالم    6
تان  غیـر ایرانـی  اتبـاع   سایراقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت  هـاي مهـران، دهلـران و     در شهرـس

  .دباش شهرهاي مرزي ممنوع می
  .باشد هاي دیلم و گناوه براي اقامت اتباع افغانی ممنوع می صرفاً شهرستان  بوشهر   7

  تهران   8
بـراي  (شهرداري تهران  13به استثناء منطقه خجیر در منطقه بالمانع است در استان  غیر ایرانیاقامت اتباع 
  .)اتباع افغانی

  .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  چهارمحال و بختیاري    9

  خراسان جنوبی   10

هاي مرزي نهبندان، سربیشه، درمیان، قاین، فردوس، سرایان، طبس  اقامت کلیه اتباع غیر ایرانی در شهرستان
اقامت اتبـاع  . هاي بیرجند و خوسف مجاز است اقامت اتباع افغانی در شهرستان. باشد و زیرکوه ممنوع می

  .باشد عراقی در سطح استان ممنوع می

  ي خراسان رضو  11
جام، قوچان، تایباد، خواف، سـرخس، کـالت نـادري و     تربت: هاي مرزي  شهرستاناقامت اتباع افغانی در 

  .درگز ممنوع است
  .باشد اقامت اتباع افغانی و عراقی ممنوع می  خراسان شمالی  12

  خوزستان  13

ر ا   ت سـای در  غیـر ایرانـی  تبـاع  اقامت اتباع افغانی در سطح استان به استثناء شهرستان گتوند ممنوع و اقاـم
  . باشد هاي آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان ممنوع می شهرستان

هاي آبادان و خرمشهر بالمـانع   گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان غیر ایرانی داراياقامت اتباع  :تبصره 
  .باشد می

ن 14   .باشد اقامت اتباع عراقی مجاز می هاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع افغانی ممنوع ـ صرفاً شهرستان  زنجا

ن 15   سمنا

منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مرکز آمایش معراج یک و منطقه دامغان از جاده جندق به طرف مرکز 
هاي شاهرود و  اقامت اتباع افغانی در شهرستان. باشد ممنوع میغیر ایرانی آمایش سراج  براي اقامت اتباع 

  .دامغان ممنوع است

  ن و بلوچستانسیستا 16
هاي  در شهرستان غیر ایرانیاقامت و تردد اتباع . باشد اقامت اتباع افغانی و عراقی در کل استان ممنوع می

  . هاي خاش، ایرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع است هاي مرزي شهرستان زابل، هیرمند و زهک و نیز بخش

  فارس 17
نج    فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم، نی هاي فیروزآباد، شهرستاناقامت اتباع افغانی در  ریـز و ـخ

  .باشد ممنوع می
  .باشد به استثناء شهرستان قزوین سایر شهرهاي استان براي اقامت اتباع افغانی ممنوع می  قزوین 18
  .در استان بالمانع است غیر ایرانیاقامت اتباع   قم 19

ن 20   کردستا
تان    اقامت اتباع افغانی ممنوع ـ بخـش مرکـزي    قز و شهرـس ـتان ـس ین      شهرس ه و مریـوان و همچـن هـاي باـن

  )به استثناي مهمانشهرها( .باشد ممنوع می غیر ایرانیشهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع 

  کرمان  21

نج، فاریـاب، نرماشـیر،        اقامت اتباع افغانی در شهرستان ه ـگ هاي منوجان، بافت، عنبرآباد، ریگـان، بـم، قلـع
ل اسـتان ممنـوع            ،ار، فهرجکهنوج، جیرفت، ان ین اقامـت اتبـاع عراقـی در ـک   رودبـار ممنـوع اسـت همچـن

  .باشد می
  .باشد ممنوع می غیر ایرانیاقامت اتباع افغانی ممنوع ـ کلیه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع   کرمانشاه  22
  .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  کهگیلویه و بویراحمد 23
ن 24 فغانی مجاز می شهرستانصرفاً   گلستا راي اقامت اتباع ا   .باشد هاي گرگان و گنبد ب
  .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  گیالن  25
ن 26   .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  لرستا
  .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  مازندران  27

  مرکزي  28
ان، فـرمهین،   ، شـازند،  هاي آشتیان، تفرش، خمـین  شهرستاناقامت اتباع افغانی در  ه،   فراـه محـالت، زرندـی

  .باشد کمیجان و بخش خنداب از توابع اراك ممنوع می

  هرمزگان 29
کل استان . باشد آباد، قشم، ابوموسی و جاسک ممنوع می هاي کیش، حاجی اقامت اتباع عراقی در شهرستان

  .براي اقامت اتباع افغانی ممنوع است
  .باشد وع میاقامت اتباع افغانی ممن  همدان 30
  .باشد هاي خاتم و بافق ممنوع می شهرستاناقامت اتباع افغانی در   یزد 31
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استاى آرربايجاى شرقی

 ،4-44235583 - (041)تثشيض، هجتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی-  جادُ اّش2ویلَهتش 

44239781-2

ٍاحذ اّش

 - (041)،سٍتشٍی پلیغ ساُ، هجتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی(سُ)خیاتاى اهام خویٌی 

377444886-7،37738893-5

ٍاحذ تٌاب

6،33396000-33318681 - (041) جادُ تْشاى، هجتوغ آهَصؿی داًـگاُ آصاد اػالهی2ویلَهتش  ٍاحذ تثشيض

6،33396000-33318681 - (041) جادُ تْشاى، هجتوغ آهَصؿی داًـگاُ آصاد اػالهی2ویلَهتش  پشديغ -ٍاحذ تثشيض

هجتوغ تیي الولل تثشيض

43223232 - (041)خیاتاى فشٌّگیاى ،هجتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػشاب

14-42425311 - (041)جٌة پاسن آصادگاى، هجتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿثؼتش

9-37454506 - (041)تلَاس ؿْیذ دسخـی، هجتوغ آهَصؿی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ هشاغِ

4224065 ، 42263555 - (041) جادُ تثشيض، هیذاى داًـگاُ ، داًـگاُ آصاد اػالهی2ویلَهتش  ٍاحذ هشًذ

95-37842790 - (041)تثشيض ، هجتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی-  جادُ هلىاى5ویلَهتش  ٍاحذ هلىاى

4-52237040 - (041)تلَاس ؿْذای صيٌثیِ، جٌة پاسن هَتَسی ؿْشداسی ٍاحذ هیاًِ

استاى آرربايجاى غربی

32719900 - (044)خیاتاى ؿْیذ تْـتی، داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ اسٍهیِ

5-36430001 - (044)ػلواع، داًـگاُ آصاد اػالهی _ جادُ خَی5ویلَهتش  ٍاحذ خَی

42338924-42341007 - (044)وَی داًـگاُ ، هجتوغ اداسی ٍ آهَصؿی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ هْاتاد

استاى اردبيل

28-33728020 - (045)هیذاى تؼیج، هجتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ اسدتیل

33-32720031 - (045)خیاتاى جْاد وـاٍسصی ٍاحذ پاسع آتاد هغاى

1-32451220 - (045)، هجتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی(ػج)خیاتاى ٍلیؼصش ٍاحذ خلخال

استاى اصفْاى

8-54242046 - (031)هیذاى اًمالب، تلَاس داًـجَ، خیاتاى داًـگاُ ٍاحذ اسدػتاى

4-35354001 - (031)، اسغَاًیِ (جی ؿشلی)اصفْاى ، اًتْای خیاتاى جی  (خَساػگاى)ٍاحذ اصفْاى

14-33660011 - (031)هٌظشيِ، تلَاس داًـجَ، داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ خویٌی ؿْش

6-53334052 - (031)ؿْشضا-  جادُ دّالاى3ویلَهتش  ٍاحذ دّالاى

7-53502706 - (031)اًتْای خیاتاى پاػذاساى ٍاحذ ؿْشضا

هثاسوِ، ؿْشجذيذ ػالهِ هجلؼی    ،هحل تـىیل والع پزيشفتِ ؿذگاى-  جادُ اصفْاى65ویلَهتش 

.ٍاحذ ؿْشهجلؼی دس ػپاّاى ؿْش هی تاؿذ "صى"جٌغ 

(031) - 52472290-93 ٍاحذ ؿْشهجلؼی

5-37420134 - (031)تلَاس تؼیج، تلَاس داًـگاُ ٍاحذ فالٍسجاى

55540055 - (031)لن، جٌة تیواسػتاى ؿْیذ تْـتی-  جادُ واؿاى3ویلَهتش ٍاحذ واؿاى

52464223-52464242 - (031)، تلَاس هؼلن، داًـگاُ آصاد اػالهی(سُ)هیذاى اهام خویٌی  ٍاحذ هثاسوِ

5-266091 - (03146)هیذاى هذسع، تلَاس دوتش حؼیي فاطوی ٍاحذ ًائیي

42291111 - (031)تلَاس داًـگاُ ٍاحذ ًجف آتاد

استاى البرز

6-34418143 - (026)(ع)اًتْای سجائی ؿْش، تلَاس ؿْیذ هَرى، هجتوغ داًـگاّی حضشت اهیشالوَهٌیي ٍاحذ وشج
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استاى ايالم

8-32227526 - (084)اًتْای تلَاس داًـجَ ٍاحذ ايالم

استاى بَشْر

33682949 - (077)ؿْشجذيذ ػالیـْش، تلَاس داًـگاُ، هجتوغ داًـگاّی ػالیـْش ٍاحذ تَؿْش

5-34249121 - (077)تشاصجاى، خیاتاى تیواسػتاى هْش، سٍتشٍی دادگؼتشی ٍاحذ دؿتؼتاى

استاى تْراى

7-56358105 - (021)هیذاى ًواص، خیاتاى ؿْیذ صیاد ؿیشاصی ٍاحذ اػالهـْش

9-88059686 - (021)7هیذاى ًٍه ،خیاتاى هالصذسا ، خیاتاى ؿیشاص جٌَتی ، وَچِ ػشٍ ، پالن  ٍاحذ الىتشًٍیىی

1-76281010 - (021) پشديغ4 جادُ آتؼلی، سٍتشٍی ػايت هاَّاسُ ای، فاص 25ؿْش جذيذ پشديغ، ویلَهتش  ٍاحذ پشديغ

2-56733001 - (021)ػاٍُ، ًشػیذُ تِ ػَاسضی دٍم، ؿْشجذيذ پشًذ- آصادساُ تْشاى ٍاحذ پشًذ

enroll.azad.ac.ir(021) - 88830826-30 يا www.azad.ac.ir: هشاجؼِ تِ ػايت ٍاحذ تْشاى جٌَب تِ آدسع  ٍاحذ تْشاى جٌَب

9-33594950 - (021)جادُ خاٍساى، ؿْشن لیام دؿت، اًتْای خیاتاى ؿْیذ تاٌّش ٍاحذ تْشاى ؿشق

2 - (021)16چْاسساُ پاػذاساى، هیذاى ّشٍی، خیاتاى گلؼتاى پٌجن، خیاتاى هىشاى جٌَتی، پالن 

2977862-3,22952911,22977859

ٍاحذ تْشاى ؿوال

9-44220677 - (021)تلَاس اؿشفی اصفْاًی، ًشػیذُ تِ پل ؿْیذ ّوت، وَچِ ؿْیذ حؼي آرسی، جٌة ؿْشن ّوا ٍاحذ تْشاى غشب

66434098 ، 3-66933501 - (021)160خیاتاى آصادی، خیاتاى اػىٌذسی ؿوالی، خ فشصت ؿیشاصی پالن  ٍاحذ تْشاى هشوضی

9-76328181 - (021)تلَاس ؿْیذ تْـتی، ًشػیذُ تِ هیذاى هؼلن ٍاحذ دهاًٍذ

24-76505017 - (021)فیشٍصوَُ- جادُ دهاًٍذ ٍاحذ سٍدّي

46896000 - (021) ؿْش لذع ، اًتْای تلَاس ؿْیذ ولْش20تْشاى ، تضسگشاُ فتح ، ویلَهتش  ٍاحذ ؿْشلذع

22609043 - (021)خیاتاى ؿشيؼتی، للْه، خیاتاى يخچال، وَچِ ياػوي، ٍاحذ ػلَم داسٍئی ٍاحذ ػلَم داسٍئی

6-44865154 - (021)هیذاى پًَه، اًتْای تضسگشاُ اؿشفی اصفْاًی، تِ طشف حصاسن ٍاحذ ػلَم ٍ تحمیمات

3-76443868،76444091 - (021)(ػج) هتشی، اتتذای ؿْشن ٍلیؼصش45خیاتاى  ٍاحذ فیشٍصوَُ

4-36725011 - (021)پیـَا، ؿْشن ًمؾ جْاى ٍاحذ ٍساهیي

4-5277800 - (021)، هجتوغ داًـگاّی يادگاس اهام(سُ)لن ، ًشػیذُ تِ پل َّايی هشلذ هطْش حضشت اهام -اتَتاى تْشاى ٍاحذ يادگاس اهام خویٌی 

ؿْشسی (سُ)

استاى چْارهحال ٍبختياري

3-33361000 - (038)سحوتیِ، هجتوغ آهَصؿی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿْشوشد

استاى خراساى جٌَبی

61-32449152 - (056)غفاسی.. اًتْای خیاتاى آيت ا ٍاحذ تیشجٌذ

 - 32732544 - (056)خیاتاى ّوافشاى

32742540-32724901-3

ٍاحذ فشدٍع

52-32562150 - (056)تلَاس ػیواًـْش ، خیاتاى ؿفا ، خیاتاى پشٍفؼَس للْی ٍاحذ لايٌات

استاى خراساى رضَي

52510222 - (051)هـْذ، ػاختواى هشوضی داًـگاُ- جادُ تشتت جام6ویلَهتش  ٍاحذ تشتت جام

60-52294955 - (051)هـْذ-  جادُ تشتت حیذسيِ 7ویلَهتش(ػج)ؿْشن ٍلیؼصش ٍاحذ تشتت حیذسيِ

44646810 - (051)هیذاى دوتش ؿشيؼتی، خیاتاى داًـگاُ ٍاحذ ػثضٍاس
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9-47011001 - (051)هـْذ، هجتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی- جادُ لَچاى4ویلَهتش  ٍاحذ لَچاى

7-55250500 - (051) هجتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی4تلَاس ػیذهشتضی، ویلَهتش ٍاحذ واؿوش

4-57255000 - (051)هیذاى تؼیج، خیاتاى داًـگاُ ٍاحذ گٌاتاد

6323250 - (0582)لَچاى، ؿْشن گلثْاس، پشديغ داًـگاُ- جادُ هـْذ35ویلَهتش  پشديغ -ٍاحذ هـْذ

هجتوغ تیي الولل گلثْاس

4-36220010 - (051)، داًـگاُ آصاد اػالهی59لاػن آتاد، تلَاس اهاهیِ، اهاهیِ  ٍاحذ هـْذ

10-42621901 - (051)خیاتاى پظٍّؾ، هجتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ًیـاتَس

استاى خراساى شوالی

94-32296982 - (058) ؿْشيَس جٌَتی، خیاتاى داًـگاُ، داًـگاُ آصاد اػالهی17خیاتاى  ٍاحذ تجٌَسد

5-36243900 - (058)خیاتاى داًـگاُ، داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿیشٍاى

استاى خَزستاى

15-53360112 - (061)طالماًی، داًـگاُ آصاد اػالهی.. طالماًی، سٍتشٍی تیواسػتاى آيت ا.. آتاداى، تلَاس آيت ا ٍاحذ آتاداى

5-52623434 - (061)اهیذيِ، تلَاس داًـگاُ ٍاحذ اهیذيِ

4-4723082 - (061)خشهـْش ، هیٌَؿْش ، خیاتاى ػَم خشداد پشديغ -ٍاحذ اَّاص

ٍاحذ تیي الوللی 

خلیج فاسع-خشهـْش

39-33348336 - (061)تضسگشاُ گلؼتاى ، فلىِ فشٌّگ ؿْش ، داًـگاُ آصاداػالهی ٍاحذ اَّاص

43622040-43624040 - (061)خیاتاى ًَسآتاد، هیذاى داًـجَ ٍاحذ ايزُ

8-52870105 - (061)خیاتاى ؿْیذ وشم ًؼة، خیاتاى داًـگاُ ٍاحذ تْثْاى

9-42420601 - (061)اًذيوـه، جٌة تیواسػتاى دوتش گٌجَياى، تلَاس آصادگاى، داًـگاُ آصاد اػالهی-اتتذای جادُ دصفَل ٍاحذ دصفَل

4-43533660 - (061)ايزُ، ویلَهتش يه-، جادُ ووشتٌذی اَّاص(ػیلَ)هیذاى تَحیذ ٍاحذ ساهْشهض

9-36232491 - (061)هٌطمِ ؿَؿتشًَ، تلَاس داًـگاُ ٍاحذ ؿَؿتش

5 - (061)، خیاتاى داًـگاُ(سُ)تلَاس اهام خویٌی 

2320511

،52338571،52338575،52338576

ٍاحذ هاّـْش

2-43260091 - (061)ػِ ساّی ػذ ؿْیذ ػثاػپَس ٍاحذ هؼجذػلیواى

استاى زًجاى

35226080 - (024)خشهذسُ ، تلَاس داًـجَ، هجتوغ داًـگاّی داًـگاُ آصاد اػالهی-  جادُ تشاًضيت اتْش4ویلَهتش  ٍاحذ اتْش

34223001-34228070 - (024)اتتذای جادُ لیذاس صًجاى ٍاحذ خذاتٌذُ

7-33421001 - (024)اػتواديِ خیاتاى هؼلن ،خیاتاى ؿْیذ هٌصَسی ٍاحذ صًجاى

استاى سوٌاى

14-35225012 - (023) جادُ چـوِ ػلی، تؼذ اص ؿْشن گلؼتاى1ویلَهتش  ٍاحذ داهغاى

33654040 - (023) جادُ داهغاى، ، هجتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی5هیذاى اهیشوثیش، ویلَهتش  ٍاحذ ػوٌاى

32390560 - (023)تلَاس داًـگاُ ، هجتوغ آهَصؿی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد

12-34205009 - (023)هیذاى اًمالب ، خیاتاى اًتفاضِ ٍاحذ گشهؼاس

استاى سيستاى ٍبلَچستاى

33443600-33441600 - (054)خیاتاى داًـگاُ، هجتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ صاّذاى
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شوارُ تلفي ٍ کذ شْرستاىًام هحل داًشگاّی  ًشــــاًی هحـــل داًشــــگاّــی

35313046-35314307 - (054)صٌؼتی ، هجتوغ تیغ ، طثمِ اٍل- چاتْاس ، هٌطمِ آصاد تجاسی پشديغ -ٍاحذ صاّذاى

ٍاحذ چاتْاس

استاى فارس

3-44351092 ، 44351071 - (071)تلَاس ؿْیذ چوشاى، خیاتاى داًـگاُ ٍاحذ آتادُ

12-43523908 - (071)تلَاس داًـگاُ، هجتوغ آهَصؿی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ اسػٌجاى

5-53225001 - (071)(ع)هیذاى داًـجَ ، تلَاس اهام سضا  ٍاحذ اػتْثاى

9-54372000 - (071)هیذاى ؿْیذ چوشاى، تلَاس سضَاى ٍاحذ جْشم

 ، 5-53523990 - (071)خیاتاى داًـگاُ، فلىِ ػشداساى، داًـگاُ آصاد اػالهی

53567094-5

ٍاحذ داساب

5-37844481 - (071)ضلغ ؿوالی جادُ ووشتٌذی ٍاحذ ػشٍػتاى

5-36410040 - (071) جادُ صذسا ، ػوت ساػت ، هجتوغ پشديغ داًـگاُ آصاد اػالهی5ویلَهتش - ؿیشاص  ٍاحذ ؿیشاص

7-53335225 - (071)ؿیشاص، ؿْش داًـگاّی، داًـىذُ وـاٍسصی-  جادُ فؼا15ویلَهتش  ٍاحذ فؼا

 ، 10-38729701 - (071)خیاتاى تؼیج، تلَاس داًـگاُ

38736801-14

ٍاحذ فیشٍصآتاد

39-42243930 - (071)ؿیشاص- جادُ واصسٍى5ویلَهتش  ٍاحذ واصسٍى

9-52251002 - (071)ؿْشجذيذ، اتتذای تضسگشاُ دوتش دادهاى، هجتوغ وَثش ٍاحذ السػتاى

1-527221100 - (071)هیذاى داًـجَ ٍاحذ الهشد

59-43311150 - (071)تخت جوـیذ-  جادُ هشٍدؿت3ویلَهتش  ٍاحذ هشٍدؿت

استاى قسٍيي

14-34226112 - (028)(ع) جادُ تْشاى، جٌة تیواسػتاى اهیشالوَهٌیي 3ویلَهتش  ٍاحذ تَئیي صّشا

7-35270130 - (028) جادُ ّوذاى، ًشػیذُ تِ ػِ ساُ ؿاهی ؿاج،هجتوغ آهَصؿی داًـگاُ آصاد اػالهی5ویلَهتش  ٍاحذ تاوؼتاى

33665278 - (028)خیاتاى داًـگاُ ، تاالتش اص پًَه ٍاحذ لضٍيي

استاى قن

32808080-32804040 - (025)طالماًی ، هیذاى پلیغ.. ، خیاتاى آيت ا(ع) خشداد، اهاهضادُ ػیذػلی 15تلَاس  ٍاحذ لن

استاى کردستاى

3-33288661 - (087)خیاتاى پاػذاساى، ػِ ساُ ػؼذی ٍاحذ ػٌٌذج

استاى کرهاى

36-34380033 - (034)ؿْشػتاى اًاس ، تلَاس خلیج فاسع ٍاحذ اًاس

42422028-42422058 - (034)اًتْای تلَاس داًـگاُ، هجتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ تافت

 ، 73-33528270 - (034)خیاتاى اهاهضادُ ػیذ هحوذ، تلَاس داًـجَ

33521900 ، 33521958

ٍاحذ تشدػیش

53-44341850 - (034)تلَاس داًـگاُ، داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ تن

34-43263530 - (034)خیاتاى داًـجَ، هجتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ جیشفت

8-34356645 ، 34256608 - (034)تضسگشاُ ٍاليت ٍاحذ سفؼٌجاى

57-33450856 - (034)اتتذای جادُ ػشتاؽ، داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ صسًذ

41523177 - (034)اًتْای تلَاس ّجشت ، تلَاس داًـگاُ ٍاحذ ػیشجاى

50-33210043 - (034)، داًـگاُ آصاد اػالهی(ػج)تلَاس ٍلیؼصش ٍاحذ وشهاى
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شوارُ تلفي ٍ کذ شْرستاىًام هحل داًشگاّی  ًشــــاًی هحـــل داًشــــگاّــی

استاى کرهاًشاُ

هیذاى فشدٍػی ، خیاتاى ؿْیذ جؼفشی ، اًتْای تلَاس ؿْشن طاًذاسهشی ، هجتوغ داًـگاّی اهام خویٌی

(سُ)

(083) - 37243181-6 ٍاحذ وشهاًـاُ

استاى کْگيلَيِ ٍبَيراحوذ

32333533 - (074) داًـگا3ُ، ػاختواى ؿواسُ ...فلىِ ا ٍاحذ گچؼاساى

33313001 - (074)اصفْاى، سٍػتای تلْضاس، هجتوغ اداسی داًـگاُ-  جادُ ياػَج 5ویلَهتش  ٍاحذ ياػَج

استاى گلستاى

6-35722223 - (017)خیاتاى ؿْیذ سجايی، داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ آصادؿْش

 - (017)تلَاس داًـگاُ، هجتوغ آهَصؿی داًـگاُ آصاد اػالهی

34224500-34222300-34226405

ٍاحذ ػلی آتادوتَل

32151434-32151003 - (017)تلَاس ؿْیذ والًتشی، خیاتاى داًـجَ، هجتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ گشگاى

استاى گيالى

44802300 - (013)اتتذای ووشتٌذی، هجتوغ آهَصؿی ؿواسُ يه، ػاختواى اداسی ٍاحذ آػتاسا

44401631-44401635 - (013)پیـَايی، جٌة تاصاس گیالس.. غاصياى، تلَاس آيت ا ٍاحذ تٌذساًضلی

33423308 - (013)الواى، پل تالـاى- جادُ سؿت3فلىِ گاص، ویلَهتش  ٍاحذ سؿت

4-44442081 - (013)پیـَايی ، وَچِ تاب الحَائج ؿـن.. تلَاس آيت ا پشديغ هشوض-ٍاحذ سؿت

 تیي الوللی تٌذساًضلی

3-42229081 - (013)خیاتاى واؿف ؿشلی، اًتْای وَی ؿمايك، هجتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ الّیجاى

استاى لرستاى

3-43334731 - (066)جادُ ووشتٌذی، هیذاى داًـگاُ ٍاحذ الیگَدسص

5-42518000 - (066)(سُ)هیذاى ًَاب، خیاتاى يادگاس اهام ، هجتوغ داًـگاّی اهام خویٌی  ٍاحذ تشٍجشد

33120047-33120046 - (066)ووالًَذ..  جادُ تْشاى ، هجتوغ داًـگاّی آيت ا5ویلَهتش  ٍاحذ خشم آتاد

 ، 5-43235003 - (066)(ع)هیذاى حضشت اتَالفضل 

43245003-5

ٍاحذ دٍسٍد

استاى هازًذراى

3-43217000 - (011)تاتل ، فشػی داًـگاُ ،داًـگاُ آصاد اػالهی- جادُ لذين آهل آهلی... ٍاحذ آيت ا

32415000 - (011)، ػاختواى هشوض داًـگاُ آصاد اػالهی56ووشتٌذی غشتی، چْاسساُ فلؼطیي، تَحیذ  ٍاحذ تاتل

9-54271106 - (011) ، هجتوغ آهَصؿی ٍلی آتاد2خیاتاى چالَع، ویلَهتش  ٍاحذ تٌىاتي

4-5226601 - (011)(ع) ؿْشيَس، سٍتشٍی هؼجذ اهام حؼیي 17چالَع، خیاتاى  ٍاحذ چالَع

3-33032891 - (011) جادُ دسيا ، هجتوغ داًـگاّی7ویلَهتش  ٍاحذ ػاسی

4-42423902 - (011)دٍ ساّی آصادؿْش ٍاحذ ػَادوَُ

30-42155025 - (011) جادُ ًظاهی ، داًـگاُ آصاد اػالهی7ویلَهتش  ٍاحذ لائن ؿْش

 - (011)اتتذای جادُ چوؼتاى

44528767-44511097-44510794

ٍاحذ ًَس

استاى هرکسي

37222880،37222500 - (086)، داًـگاُ آصاد اػالهی(سُ)تلَاس اهام خویٌی  ٍاحذ آؿتیاى

9-34132451 - (086)، ؿْشن داًـگاّی اهیشوثیش، داًـگاُ آصاد اػالهی(سُ)، تلَاس اهام خویٌی (سُ)هیذاى اهام خویٌی  ٍاحذ اسان
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شوارُ تلفي ٍ کذ شْرستاىًام هحل داًشگاّی  ًشــــاًی هحـــل داًشــــگاّــی

7-46337801 - (086)ػؼیذی.. هیذاى اًمالب، خیاتاى آيت ا ٍاحذ خویي

9-42433342 - (086)هیذاى فلؼطیي، داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػاٍُ

33722116 - (086)فشهْیي، تلَاس ادية ٍاحذ فشاّاى

43257570 - (086)خاهٌِ ای، خیاتاى داًـگاُ.. تلَاس آيت ا ٍاحذ هحالت

   ،  4-44463481 - (086)(سُ)خیاتاى اهام خویٌی 

44463250

ٍاحذ ًشاق

استاى ّرهسگاى

4-33665500 - (076)، چْاسساُ ًخل ًاخذا، تلَاس داًـگاُ، پشديغ(سُ)تلَاس اهام خویٌی  ٍاحذ تٌذسػثاع

2-44464230 - (076)506ویؾ ، هیذاى ػٌائی ، ػاختواى ویؾ ايش ، طثمِ اٍل ، ٍاحذ  ٍاحذ تْشاى 

پشديغ هشوض تیي -جٌَب

الوللی ویؾ

2-35259151 ، 35259186 - (076).جضيشُ لـن ، خیاتاى فشهاًذاسی ، هیذاى ًشيواى  ٍاحذ ػلَم ٍ 

پشديغ هشوض -تحمیمات

آهَصؽ تیي الوللی لـن

35263309 - (076)، سٍتشٍی هؼجذ ايواى(ػج)خیاتاى ٍلیؼصش ٍاحذ لـن

استاى ّوذاى

32227878 ، 5-32228093 - (081)، داًـگاُ آصاد اػالهی(ع)پاسن ػیفیِ، تاالتش اص تیواسػتاى اهام حؼیي  ٍاحذ هاليش

16-34494000 - (081)اًتْای ؿْشن ؿْیذ هذًی، هجتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ّوذاى

استاى يسد

11-32838000 - (035)اتتذای جادُ ؿیشاص (ع)تلَاس اهام ػلی  ٍاحذ اتشوَُ

32725951 - (035)تْشاى ، تلَاس داًـگاُ-  جادُ يضد5ویلَهتش  ٍاحذ اؿىزس

35-32437330 - (035) جادُ چغاست4ویلَهتش  ٍاحذ تافك

10-32628000 - (035)خیاتاى ػاحلی ؿوالی، وَی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ تفت

9-32370163 - (035)هیثذ- جادُ يضد3ویلَهتش  ٍاحذ هیثذ

9-38211391 - (035)صفائیِ، تلَاس پشفؼَس حؼاتی، تلَاس ؿْذای گوٌام ٍاحذ يضد

ٍاحذّاي داًشگاّی خارج از کشَر

Islamic azad university at oxford-stroud court-oxford road-farmoor

oxford ox294 da-u.k

(0044) - 1865884350 دٍسُ -ٍاحذ آوؼفَسد

هـتشن تا ٍاحذ تْشاى 

هشوضی

Block4A-knowledge  village-Dubai-p.o box:502321-Dubai- U .A.E(0097) - 143664696 ٍاحذ اهاسات هتحذُ ػشتی
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ــر انتفــا دانشــگاه آزاد اســالمی مؤسســه ــی اي غی عی و غیــر دولت

ــهمی   . اســت هــیچ شخصــی اعــم از حقیقــی یــا حقــوقی در آن س

ه مـی   نداشته و تمام دریافت . شـود  هاي آن درخود دانشگاه هزیـن

. هیچ کس حق برداشت مبلغـی بـه عنـوان سـهم یـا سـود نـدارد       

رسـد و   به تصویب مراجع قـانونی مـی   هتراز مالی دانشگاه هر سال

 .قابل ارائه به عموم مردم است


