
مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی

 دانشگاه آزاد اسالمی                               

دانشگاه آزاد اسالمی ، یک امید براي سیل مشتاقان تحصیالت عالی در سراسر کشور است.                  

مقام معظم رهبري:

                            دفترچه راهنماي ثبت نام دوره بدون آزمون

                              (ویژه استعدادهاي درخشان)

                                    دکتري تخصصی (Ph.D) سال1401  

 



 

1401دکتري تخصصی سال ) استعدادهاي درخشان(نام دوره بدون آزمون  دفترچه راهنماي ثبت                                                                                                                           

    

2 

 

 باسمه تعالی

  : مقدمه 

دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی یکی از ارزشـمندترین  

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

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

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

کشورها مد نظر قـرار گرفتـه    هاي تعیین میزان توسعه شاخص

با توجه به رشد قابل مالحظه متقاضیان آمـوزش عـالی   . است

کشور و محدودیت ظرفیت پـذیرش در تحصـیالت تکمیلـی    

هاي نوین گزینش علمی دانشجو به جهت انتخاب  انتخاب شیوه

دانشـگاه آزاد اسـالمی در   . باشـد  اصلح اجتنـاب ناپـذیر مـی   

شـجو در دوره هـاي   چارچوب قانون سـنجش و پـذیرش دان  

تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 

و مصوبات شوراي سنجش و پذیرش در دوره هاي تحصیالت 

اقدام به پذیرش در دکتري تخصصی از  1401تکمیلی در سال 

  .نماید میان داوطلبان واجد شرایط می

 اسـتعدادهاي (نام در بدون آزمون  شرایط و نحوه ثبت -الف 

  :مقطع دکتري تخصصی )درخشان

موضوع  9/12/99مورخ  3859/10براساس بخشنامه شماره 

نامه جـامع پـذیرش بـدون آزمـون اسـتعدادهاي برتـر و        آئین

هاي تحصیلی بـاالتر   التحصیالن ممتاز براي ورود به دوره فارغ

  :  به شرح ذیل اعالم می گردد

کلیه حائزین شـرایط درخواسـت کننـده دوره دکتـري      -1

التحصـیالن ممتـاز    تخصصی شامل استعدادهاي برتـر و فـارغ  

براساس امتیاز  ،ها رشتهکلیه براي  50/17براساس حداقل معدل 

درصدي براي هر یک  20حاصل از معدل تراز شده با ظرفیت 

هاي انتخابی گزینش و براي مصاحبه علمـی بـه    محل/از رشته

یی هـر  امتیاز نهـا . شوند هاي تخصصی مربوط معرفی می گروه

آموزشی و مصاحبه،  –هاي پژوهشی  براساس شاخصداوطلب 

محاسبه گردیده و براي گزینش نهایی داوطلبـان مـالك عمـل    

  .گیرد قرارا می

جهـت کلیـه    00/17نامـه   دارا بودن حداقل نمره پایان -2

  .ها رشته

نامـه   آموختگانی که ارزیابی پایـان  درخصوص دانش: تبصره

آموختگـانی کـه    اسـت دانـش  آنها به صورت توصیفی بـوده  

ارزیابی شده است مجاز به  خوب به باالنامه آنها با درجه  پایان

خواهند ) استعدادهاي درخشان(ثبت نام در دوره بدون آزمون 

  .بود

اسـتعدادهاي  (متقاضیان شرکت در دوره بدون آزمـون   -3

 بـا متجـانس  مقطع دکتري تخصصی باید رشـته اي  ) درخشان

خـود را در  در مقطع کارشناسـی ارشـد    التحصیلی فارغ  رشته

مجموعه انتخاب نمایند و در زمان ثبت نام از مقطع کارشناسی 

  .ارشد فارغ التحصیل شده باشند

 5التحصیالن ممتاز و استعدادهاي برتر حداکثر تـا   فارغ -4

بـه   1396فارغ التحصیالن سال (سال پس از فراغت از تحصیل

به اسـتفاده از تسـهیالت   در مقطع کارشناسی ارشد مجاز  )بعد

نامه به منظور پـذیرش در مقطـع دکتـري تخصصـی      این آئین

  .باشند می

پذیرش واجـدین شـرایط اسـتفاده از تسـهیالت ایـن       -5

  .مقطع خواهد بود /نامه مازاد بر ظرفیت هر رشته آئین

درخواســت کننــدگان بایــد دانــش آموختــه یکــی از  -6

أییـد و شـوراي   ها و مؤسسات آموزش عـالی مـورد ت   دانشگاه

  .گسترش وزارتین باشند

داوطلبان دوره بدون آزمون در صورت کسب شـرایط   -7

اي از فایـل مقـاالت و    دعوت به مصـاحبه الزم اسـت نسـخه   

یا مجـالت علمـی    ISIتولیدات علمی چاپ شده در مجالت 

پژوهشی فارسی زبان و غیر فارسی زبان داخلی یا خارجی یـا  

ISC ده در زمان مصاحبه بـه گـروه   خود را با فرمت اعالم ش

  .تخصصی مربوطه ارائه نمایند

التحصیالن ممتاز و استعدادهاي برتر تنها در رشته  فارغ -8

متجانس با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد خود مجاز به 

نامه به منظور پـذیرش در مقطـع    استفاده از تسهیالت این آئین

بـر عهـده   تشخیص تجانس رشـته  . باشند دکتري تخصصی می

  .گروه تخصصی مصاحبه کننده خواهد بود

جهت پذیرش در دوره بدون آزمون براي مربیان  :تذکر مهم  

اي  رسمی شاغل در دانشـگاه آزاد اسـالمی، سـهمیه جداگانـه    

وجود ندارد و کلیه داوطلبـان در پـذیرش از شـرایط یکسـان     

  .برخوردارند
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اي اسـتعداده (نـام در دوره بـدون آزمـون    نحوه  ثبت  -ب 

  ):درخشان

اسـتعدادهاي  (نام از داوطلبان دوره بـدون آزمـون   ثبت

دکتري تخصصی فقط به صورت اینترنتی انجام ) درخشان

تواننـد بـا    نـام در ایـن دوره مـی    متقاضیان ثبـت . شود می

نام اینترنتی مرکز سنجش، پذیرش و  مراجعه به سامانه ثبت

ــانی     ــه نش ــالمی ب ــگاه آزاد اس ــیلی دانش ــارغ التحص ف

www.azmoon.org  نـام در   از شرایط و ضوابط ثبـت

دفترچه راهنماي ثبت نـام بـر روي   . این دوره آگاه شوند

نام اینترنتی قابل مشاهده بـوده و داوطلبـان در    سامانه ثبت

ــی   ــل م ــورت تمای ــه را    ص ــات دفترچ ــد اطالع توانن

download  ــه صــورت ــه  off lineنمــوده و ب مطالع

  .نمایند

  

  : نام  مراحل ثبت

نـام   طلبان الزم است با مراجعه به سـامانه ثبـت  داو )1

اینترنتی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشـگاه  

نسبت به خرید اینترنتی  www.azmoon.orgبه آدرس 

نـام در دوره بـدون آزمـون دکتـري      کارت اعتباري ثبـت 

باشـد، اقـدام    ریـال مـی   2,000,000تخصصی که به مبلغ 

  . نمایند

احبه براي آن عـده از داوطلبـان دوره   هزینه دعوت به مص

بـدون آزمـون کـه پـس از بررسـی      ) Ph.D(دکتري تخصصی

به صورت جداگانـه و بـه   شوند  مدارك به مصاحبه دعوت می

  .گرایش دریافت خواهد شد/ ازاي هر رشته

اتباع غیر ایرانی جهت ثبت نـام در ایـن دوره    -1-1   

ــه وب ســایت ســازمان امــور   ــا مراجعــه ب الزم اســت ب

دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري بـه آدرس   

www.saorg.ir    اطالعات مربوطه را تکمیل و بـا اخـذ

رقمی مبادرت به خریـد کـارت اعتبـاري     13کد پیگیري 

  .نمایند

با توجه به اینکه پس از خرید اینترنتی کارت  -1-2

گیري آن وجود ندارد لذا بـه   سنام امکان بازپ اعتباري ثبت

شود پس از آگاهی از شـرایط و   داوطلبان اکیداً توصیه می

نام نسبت بـه خریـد کـارت اعتبـاري اقـدام       ضوابط ثبت

  .نمایند

با توجه به اینکـه در مرحلـه خریـد کـارت       -1-3

اعتباري داوطلبان می بایست مجموعه آموزشی مورد نظـر  

این انتخاب دقت الزم  را انتخاب می نمایند الزم است در

   . را داشته باشند

مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه  -1-4

  .تکمیل شود

مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شـده   -1-5

  .به عهده داوطلب خواهد بود) مندرجات فرم تقاضانامه(

نـام اعمـال    هاي مقرر ثبت پس از پایان مهلت -1-6

نـام   ات فـرم تقاضـانامه ثبـت   گونه تغییري در مندرج هیچ

بنـابراین داوطلـب بایـد در زمـان     . باشـد  پذیر نمی امکان

  .تکمیل اطالعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد

نـام   داوطلبان قبل از مراجعـه بـه سـامانه ثبـت     ) 2

اینترنتی فایل مربوط به عکـس خـود را مطـابق آنچـه در     

  .ادامه مطرح خواهد شد آماده ارسال نمایند

فایل تصویري تهیه شده توسط داوطلب بایـد داراي  

  : شرایط ذیل باشد

 3×4فایل مربوطه الزم است با اسکن از عکـس   -2-1

 و با درجه وضوح 256Grayscaleبه صورت  6×  4یا 

dpi100 و با فرمت jpg ذخیره شده باشد.  

 70حجم فایل تصـویر ارسـالی بایـد کمتـر از      -2-2

  .کیلوبایت باشد

شـود،   ی که تصویر از روي آن تهیـه مـی  عکس -2-3

  .الزم است تمام رخ بوده و در سال جاري تهیه شده باشد

 200×  300ابعاد تصویر ارسالی بایـد حـداقل    -2-4

  .پیکسل باشد 300×  400پیکسل و حداکثر 

تصویر باید در جهت صحیح و بدون چـرخش   -2-5

   .تهیه شده و فاقد هرگونه حاشیه زاید باشد
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یر داوطلب باید واضح و مشخص بـوده و  تصو -2-6

اثر مهر، منگنه و سایر مواردي که منجـر بـه مخـدوش و    

شود در تصویر وجـود   نامشخص بودن چهره داوطلب می

  .نداشته باشد

داوطلبان الزم است پـس از آمـاده نمـودن فایـل      )3

نـام بـه شـرح ذیـل      تصویري و اطالعات الزم جهت ثبت

   :عمل نمایند 

نام اینترنتی مرکز سنجش، پذیرش  ه ثبتبه سامان -3-1

ــه نشــانی  ــارغ التحصــیلی دانشــگاه آزاد اســالمی ب  و ف

www.azmoon.org برخـی از نکـات   . مراجعه نمایند

نام به آنهـا توجـه    مهمی که الزم است قبل از شروع ثبت

کامل داشته باشـید در صـفحه ورودي ایـن سـامانه درج     

  .گردیده است

کـارت اعتبـاري مـی     پس از خریـد داوطلبان  -3-2

بایست شماره کارت اعتباري و شماره کد ملـی در کـادر   

مربوطه با دقت وارد نموده و سپس گزینه ورود به صفحه 

  . ثبت نام را انتخاب نمایند

مربـوط بـه اطالعـات نـام،      10الی  1بندهاي  -3-3

خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، سري  نام

، شماره کد ملی،جنس، دین و تابعیـت  و سریال شناسنامه

داوطلب است که می بایست دقیقاً در محل مربوطـه وارد  

  .گردد

مربـوط بـه شـماره تلفـن      13الـی   11بندهاي  -3-4

شماره شهرستان، شماره تلفن همـراه و نشـانی    ثابت، پیش

وارد نمـودن صـفر در   . پست الکترونیکی داوطلب اسـت 

  .باشد ابتداي پیش شماره الزامی می

مربـوط بـه نشـانی محـل      17الـی   14بندهاي  -3-5

سکونت، استان محـل سـکونت و کـد پسـتی ده رقمـی      

باشد که الزم است داوطلبان اطالعات آن را بـا دقـت    می

  .تکمیل نمایند

نشانی داوطلبان الزم است دقیقاً به صـورت مشـخص   

شهر  خیابان   کوچه   پـالك    : نام شامل  شده در فرم ثبت

 10کد پستی الزم است به صـورت  . وارد شود ...طبقه و 

  .رقم وارد شود

مربوط به نوع وضعیت خـدمت وظیفـه    18بند  -3-6

داوطلبان مرد است که الزم است نسبت به تعیین وضعیت 

  . خدمت وظیفه خود اقدام نمایند

مربوط به وضعیت جسـمانی داوطلـب    19بند  -3-7

  .این دوره می باشد

پس از ورود اطالعات فردي الزم اسـت کلیـه    -3-8

اقالم اطالعاتی وارد شده را یک بار دیگر بررسی نموده و 

ثبت «پس از اطمینان از صحت اطالعات وارد شده گزینه 

  .را انتخاب نمایید» اطالعات و رفتن به مرحله بعد

ــذکر   ــا در ورود   :ت ــه خط ــروز هرگون ــورت ب در ص

نام توجه نموده و پس از  هاي سیستم ثبت اطالعات به پیام

تأییـد  «رفع خطاي احتمالی مجدداً نسبت به انتخاب گزینه 

  .اقدام نمایید» و ادامه

التحصـیلی در   رشته فارغ الزم استدر این مرحله  )4

وزش عـالی  م، دانشگاه یا موسسه آارشد مقطع کارشناسی

صادرکننده مدرك داوطلب، تاریخ دقیق فارغ التحصـیلی،  

و معدل  ارشد اي تحصیلی مقطع کارشناسیتعداد نیمساله

ضـمناً  . به صورت دقیق ثبت گردد ارشد مقطع کارشناسی

آندسته از داوطلبانی که ارزیابی پایان نامه آنها به صورت 

توصیفی می باشد می بایست در این مرحله گزینه بلـی را  

ثبــت «پــس از درج اطالعــات گزینــه . انتخــاب نماینــد

  . را انتخاب نمایید» بعد اطالعات و رفتن به مرحله

بارگذاري عکس داوطلب ثبت نـام بـا توجـه بـه      )5

می بایسـت در ایـن مرحلـه     2توضیحات مندرج در ماده 

  .صورت پذیرد

در این مرحله داوطلب مـی بایسـت تصـویر ریـز      )6

خود را بارگذاري نمایـد و   ارشد نمرات مقطع کارشناسی

را » عـد ثبت اطالعات و رفـتن بـه مرحلـه ب   «سپس گزینه 

  . انتخاب نمایید
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ــه داوطلــــب دوره بــــدون  )7 در ایــــن مرحلــ

مـی بایسـت نسـبت بـه     ) اسـتعدادهاي درخشـان  (آزمون

انتخاب استان، واحد دانشگاهی و عنوان رشـته براسـاس   

 کـد  80شرایط و ضوابط اعالم شده به انتخـاب حـداکثر   

  .محل از یک مجموعه مبادرت نماید/ رشته

محل در لیست مورد / متقاضی جهت درج رشته :تذکر 

محل هـاي  / نظر می بایست گزینه انتخاب در مقابل رشته

محـل انتخـابی را در   / و سپس رشته انتخابپیشنهادي را 

  .لیست انتخاب شده مشاهده نماید

پس از ورود کلیه اطالعات الزم است داوطلب  -7-1

خود را مرور نموده و در صـورت   با دقت کلیه اطالعات

مرحلـه  «یک از آنها با انتخـاب گزینـه    لزوم به اصالح هر

به صفحه مورد نظـر مراجعـه و اصـالحات الزم را    » قبلی

   .انجام دهد

در صورت عدم لزوم اصـالح اطالعـات وارد    -7-2

را » نهـایی   تأییـد و ثبـت  «تواند گزینـه   شده داوطلب می

   .انتخاب نماید

 کـد پس از تأیید نهایی اطالعات، داوطلب یک  -7-3

به داوطلبـان اکیـداً   . نماید سیستم دریافت میرهگیري از 

رهگیري خود را تا پایان اعـالم نتـایج    کدشود  توصیه می

  .این دوره حفظ نمایند

  جهت هرگونه سؤال در مورد شرایط، ضوابط و نحـوه   

سـتاد پاسـخگویی مرکـز    » 4743»  شماره تلفـن  بانام  ثبت

 آزاد اسـالمی  سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه

   .تماس گرفته شود

  

  :مدرك تحصیلی مورد پذیرش در رشته هاي گروه دامپزشکی – ج

هـاي گـروه دامپزشـکی الزم اسـت داراي     داوطلبان رشته

مدرك پایه مورد پذیرش مطابق جدول ذیل باشند، در غیر 

ها نخواهنـد  اینصورت مجاز به ادامه تحصیل در این رشته

  .بود

  مورد پذیرشمدرك تحصیلی   رشته/عنوان مجموعه

) دستیاري(هاي دکتري تخصصی  دوره  جراحی دامپزشکی

واحـد   60دامپزشکی، شـامل حـدود   

آموختگان مقطع  لذا دانش. درسی است

کارشناسی ارشـد مجـاز بـه انتخـاب     

ــته ــی  رش ــاي تخصص ــتیاري(ه ) دس

باشـــند و فقـــط  دامپزشـــکی نمـــی

ــش ــومی   دان ــري عم ــان دکت آموختگ

تواننـد در آن شـرکت    دامپزشکی مـی 

  .ایندنم

  مامایی و بیماري هاي تولید مثل دام

  بیماري هاي داخلی دام هاي کوچک

  بیماري هاي داخلی دام هاي بزرگ

  رادیولوژي دامپزشکی

  کلینیکال پاتولوژي دامپزشکی

  بهداشت و بیماري هاي پرندگان

  بهداشت و بیماري هاي آبزیان

  .دکتراي عمومی دامپزشکی  پاتولوژي دامپزشکی

  بهداشت مواد غذایی

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشـکی،  

  .داروسازي

ــد ــی ارش ــنایع : کارشناس ــه، ص تغذی

غیر از گـرایش  (غذایی،زیست شناسی

،شـــیمی، میکروبیولـــوژي، )گیـــاهی

  .بهداشت مواد غذایی، بهداشت آبزیان

  بهداشت خوراك دام

  دکتراي عمومی دامپزشکی

تغذیـه دام، تغذیـه   : کارشناسی ارشـد 

شیالت، بهداشت مواد غـذایی،   طیور،

  .بهداشت آبزیان

  انگل شناسی

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشـکی،  

  .داروسازي

ــد ــی ارش ــی، : کارشناس ــل شناس انگ

ــی،     ــارچ شناس ــی، ق ــاکتري شناس ب

ویروس شناسی، ایمنی شناسی، علـوم  

آزمایشگاهی پزشکی، بهداشـت مـواد   

غذایی، بیوتکنولوژي پزشکی، زیسـت  

، )گـرایش گیـاهی  به غیـر از  (شناسی

  .بهداشت آبزیان

  باکتري شناسی

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشـکی،  

  .داروسازي

ــد ــی ارش ــی، : کارشناس ــل شناس انگ

باکتري شناسی، قارچ شناسی، ویروس 

شناســی، ایمنــی شناســی، علــوم    

آزمایشگاهی پزشکی، بهداشـت مـواد   

غذایی، بیوتکنولوژي پزشکی، زیسـت  

، )به غیـر از گـرایش گیـاهی   (شناسی

  . بهداشت آبزیان
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  ویروس شناسی

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشـکی،  

  .داروسازي

ــد ــی ارش ــی، : کارشناس ــل شناس انگ

باکتري شناسی، قارچ شناسی، ویروس 

شناســی، ایمنــی شناســی، علــوم    

آزمایشگاهی پزشکی، بهداشـت مـواد   

غذایی، بیوتکنولوژي پزشکی، زیسـت  

، )به غیـر از گـرایش گیـاهی   (شناسی

  .یانبهداشت آبز

  قارچ شناسی

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشـکی،  

  .داروسازي

ــد ــی ارش ــوژي، : کارشناس میکروبیول

ایمونولوژي، انگـل شناسـی، بـاکتري    

ــروس    ــی، وی ــارچ شناس ــی، ق شناس

شناسی، علوم آزمایشـگاهی پزشـکی،   

بهداشت مواد غـذایی، بیوتکنولـوژي   

بـه غیـر از   (پزشکی، زیسـت شناسـی  

  .ان، بهداشت آبزی)گرایش گیاهی

  ایمنی شناسی

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشـکی،  

  .داروسازي

ــد ــی ارش ــی، : کارشناس ــل شناس انگ

ــی،     ــارچ شناس ــی، ق ــاکتري شناس ب

ویروس شناسی، ایمنی شناسی، علـوم  

ــکی،             ــگاهی پزشـــــ آزمایشـــــ

بهداشت مواد غـذایی، بیوتکنولـوژي   

بـه غیـر از   (پزشکی، زیسـت شناسـی  

  .، بهداشت آبزیان)گرایش گیاهی

  فارماکولوژي

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشـکی،  

  .داروسازي

ــد  ــی ارش ــاکولوژي،  : کارشناس فارم

بـه غیــر از گــرایش  (زیسـت شناســی 

ــاهی ــیمی،  )گی ــی، بیوش ــم شناس ، س

ــوژي   ــکی، فیزیول ــوژي پزش بیوتکنول

  . دامپزشکی و پزشکی

  فیزیولوژي

دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشـکی،  

  .داروسازي

ــد  ــی ارشـ ــوژي فیزی: کارشناسـ ولـ

ــت   ــکی، زیسـ ــکی و پزشـ دامپزشـ

، )به غیـر از گـرایش گیـاهی   (شناسی

بیوشیمی، علوم تشریحی، علوم دامی، 

  .بهداشت آبزیان

  آناتومی و جنین شناسی مقایسه اي

  .دکتراي عمومی دامپزشکی، پزشکی

علــوم تشــریحی، : کارشناســی ارشــد

جنــین شناســی، بافــت شناســی،    

به غیـر از  ( فیزیولوژي، زیست شناسی

  .، بیوشیمی)ایش گیاهیگر

  

  : هاي مهم  توضیحات و توصیه  –د

ــدون    -1 ــذیرش بـ ــاز پـ ــتفاده از امتیـ ــیان اسـ متقاضـ

اکیداً از ارسال هرگونه مدرك و ) استعدادهاي درخشان(آزمون

و فـارغ   پـذیرش  ،سند و یا تصاویر آنهـا بـه مرکـز سـنجش    

  . دانشگاه خودداري نمایند التحصیلی

بـه   5/11/93مـورخ   34467مطابق بخشـنامه شـماره    -2

استناد مصوبه نـود و نهمـین جلسـه هیـأت رئیسـه دانشـگاه       

هاي دانشگاه آزاد اسالمی  کارکنان و اعضاي هیأت علمی محل

مجاز نیستند واحد دانشگاهی محل خدمت خود را بـه عنـوان   

  .محل تحصیل انتخاب نمایند

هـا و مراکـز    شهریه پذیرفته شدگان واحدها، پـردیس  -3

ی دانشگاه آزاد اسالمی براساس شهریه مصوب ساالنه الملل بین

گردد و تا دو برابـر شـهریه    هاي دانشگاهی تعیین می این محل

  .باشد واحدهاي داخلی می

نامـه   پس از پذیرش دانشجو از طریق مفاد ایـن آئـین   -4

هرگونه انتقال، مهمان شدن یا تغییر رشـته و گـرایش مشـمول    

  .بود قوانین و مقررات دانشگاه خواهد

هـا و   پردیس  هرگونه انتقال و میهمانی از واحدها، :تبصره 

المللی و برون مرزي به دیگر واحدهاي دانشگاه آزاد  مراکز بین

  .باشد اسالمی ممنوع می

نام و  دانشجویانی که پس از پذیرش در دانشگاه و ثبت -5

بـه  ) اعم از دانشجویان با آزمون و یا بدون آزمون(اخذ واحد 

هر دلیلی تقاضاي انصراف از تحصیل داشته باشند طبق ضوابط 

  .شوند ت هزینه انصراف میو مقررات دانشگاه مشمول پرداخ

محل ها در دفترچه به صورت / نحوه قرار گرفتن رشته -6

محل سـتون اول در سـتون   / دوستون می باشد، که ادامه رشته

دوم بوده و ادامه ستون دوم در صـفحه بعـد و در سـتون اول    

  .قرار گرفته است



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

گروه  علوم انسانی

کد مجموعه 2101 - زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی   20101

واحد آستارا 164

واحد اراك 121

واحد اردبیل 119

واحد ارومیه 103

واحد اقلید 161

واحد انار 273

واحد اهر 220

واحد ایذه 153

واحد بروجرد 112

واحد بناب 144

واحد بوشهر 146

واحد بیرجند 131

واحد تبریز 102

واحد تربت حیدریه 132

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد جیرفت 122

واحد چالوس 158

واحد خدابنده 392

واحد خرم آباد 148

واحد خلخال 213

واحد خوي 137

واحد دزفول 165

واحد دهاقان 183

واحد دورود 248

واحد رامهرمز 230

واحد رودهن 113

واحد زاهدان 109

واحد زنجان 138

واحد ساوه 181

واحد سبزوار 127

واحد سراب 124

واحد سنندج 110

واحد سیرجان 203

واحد شبستر 195

واحد شهرکرد 133

واحد شوشتر 204

واحد شیراز 163

واحد شیروان 169

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد فردوس 162

واحد فیروز آباد 129

واحد قائم شهر 107

واحد کاشان 116

واحد کرج 115

واحد کرمان 108

واحد گچساران 149

واحد گرگان 173

واحد مشهد 111

واحد مهاباد 166

واحد نجف آباد 150

واحد نیشابور 130

واحد ورامین 143

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

واحد یاسوج 120

واحد یزد 105

زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غنایی   20110

واحد اراك 121

واحد اردبیل 119

واحد بردسیر 226

واحد بناب 144

واحد خلخال 213

واحد خوي 137

واحد دهاقان 183

واحد ساوه 181

واحد گرگان 173

واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150

واحد همدان 171

واحد ورامین 143

واحد یاسوج 120

زبان و ادبیات فارسی - ادبیات عرفانی   20111

واحد فسا 134

واحد کرج 115
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

زبان و ادبیات فارسی - ادبیات حماسی   20112

واحد مشهد 111

کد مجموعه 2103 - جغرافیاي سیاسی

جغرافیاي سیاسی   21506

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد گرمسار 189

واحد نجف آباد 150

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد مجموعه 2104 - جغرافیا و برنامه ریزي شهري

جغرافیا و برنامه ریزي شهري   21501

واحد آستارا 164

واحد اردبیل 119

واحد اسالمشهر 238

واحد تبریز 102

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد چالوس 158

واحد زاهدان 109

واحد سمنان 128

واحد شیروان 169

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد الرستان 155

واحد مرند 125

واحد مشهد 111

واحد مالیر 196

واحد نجف آباد 150

واحد نور 239

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

واحد یزد 105

کد مجموعه 2105 - جغرافیا و برنامه ریزي روستایی

جغرافیا و برنامه ریزي روستایی   21518

واحد آستارا 164

واحد تهران مرکزي 101

واحد رشت 117

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد مجموعه 2107 - آب و هواشناسی

آب و هواشناسی   21535

واحد اهر 220

واحد اهواز 106

واحد رشت 117

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد مرند 125

واحد نجف آباد 150

واحد نور 239

کد مجموعه 2108 - سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی   21565

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2110 - زبان وادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی   20202

ادان واحد آب 151

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد جیرفت 122

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فالورجان 172

واحد قم 154

واحد کاشمر 212

واحد کرج 115

واحد کرمان 108

واحد گرمسار 189

واحد مهاباد 166

واحد نجف آباد 150

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد مجموعه 2112 - علوم اقتصادي

اقتصاد نفت و گاز   20908

واحد تهران مرکزي 101

واحد مرودشت 198

علوم اقتصادي - اقتصاد مالی   20930

واحد اراك 121

واحد ارومیه 103

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد الیگودرز 245

واحد زنجان 138

واحد فیروزکوه 135

علوم اقتصادي - اقتصادسنجی   20935

مرکز بین المللی کیش 916
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمی   20936

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد الیگودرز 245

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد خمینی شهر 188

واحد دهاقان 183

واحد زنجان 138

واحد فیروزکوه 135

واحد قزوین 214

واحد میانه 218

واحد یزد 105

علوم اقتصادي - اقتصاد پولی   20937

واحد ابر کوه 259

واحد ابهر 207

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروزکوه 135

علوم اقتصادي - اقتصاد بخش عمومی   20938

واحد تهران جنوب 141

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي   20939

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد تهران مرکزي 101

واحد دهاقان 183

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرمان 108

واحد میانه 218

علوم اقتصادي - اقتصاد شهري و منطقه اي   20940

واحد زنجان 138

واحد فیروزکوه 135

اقتصاد - اقتصاد سالمت   20951

واحد خمینی شهر 188

واحد علوم و تحقیقات 123

علوم اقتصادي - اقتصاد ایران   20954

واحد فیروزکوه 135

علوم اقتصادي - اقتصاد بین الملل   20955

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد الیگودرز 245

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرمان 108

کد مجموعه 2115 - علوم ورزشی- مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی   21422

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آیت اله آملی 260

واحد اردبیل 119

واحد اسالمشهر 238

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد بروجرد 112

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد جهرم 193

واحد دامغان 142

واحد رشت 117

واحد ساري 208

واحد سنندج 110

واحد شاهرود 104

واحد شوشتر 204

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد قزوین 214

واحد کرج 115

واحد کرمان 108

واحد کرمانشاه 192

واحد گرگان 173

واحد مبارکه 190

واحد مشهد 111

واحد میانه 218

واحد نجف آباد 150
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد همدان 171

واحد یاسوج 120

کد مجموعه 2116 - علوم ورزشی- فیزیولوژي ورزشی

فیزیولوژي ورزشی   21423

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آیت اله آملی 260

واحد اسالمشهر 238

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد بجنورد 182

واحد بروجرد 112

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد دامغان 142

واحد رشت 117

واحد ساري 208

واحد سنندج 110

واحد شوشتر 204

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192

واحد محالت 200

واحد نجف آباد 150

واحد نیشابور 130

کد مجموعه 2118 - علوم ورزشی - رفتار حرکتی و روان 

شناسی ورزشی

رفتار حرکتی   21424

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2119 - علوم ورزشی- بیومکانیک ورزشی

بیومکانیک ورزشی   21471

واحد تهران مرکزي 101

کد مجموعه 2121 - تاریخ- تاریخ اسالم

تاریخ - تاریخ اسالم   21119

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تربت حیدریه 132

واحد تهران مرکزي 101

واحد داراب 168

واحد شاهرود 104

واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد نجف آباد 150

واحد نور 239

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد مجموعه 2122 - تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسالم

تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسالم   21115

واحد ابهر 207

واحد بجنورد 182

واحد تربت حیدریه 132

واحد تهران مرکزي 101

واحد سنندج 110

واحد شبستر 195

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد محالت 200

واحد نجف آباد 150

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسالمی   21138

واحد شبستر 195

کد مجموعه 2123 - تاریخ- تاریخ ایران قبل ازاسالم

تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسالم   21125

اده واحد آب 216

واحد تهران مرکزي 101

واحد داراب 168

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد نجف آباد 150

کد مجموعه 2125 - علوم اجتماعی

مردم شناسی   20510

واحد تهران مرکزي 101

سیاست گذاري فرهنگی   20552

واحد تهران شمال 157

جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعه   20565

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آزاد شهر 186

واحد آشتیان 199

واحد اراك 121
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد بابل 156

واحد تهران شمال 157

واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزي 101

واحد خلخال 213

واحد دهاقان 183

واحد رودهن 113

واحد زنجان 138

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154

واحد قوچان 206

واحد گرمسار 189

جامعه شناسی - جامعه شناسی فرهنگی   20566

مرکز بین المللی کیش 916

واحد بابل 156

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد دهاقان 183

واحد علوم و تحقیقات 123

جامعه شناسی - جامعه شناسی سیاسی   20568

واحد بابل 156

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد جهرم 193

واحد دهاقان 183

واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154

واحد گرمسار 189

واحد نراق 185

جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران   20569

واحد آزاد شهر 186

واحد آشتیان 199

واحد بابل 156

واحد بوشهر 146

واحد تبریز 102

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد جهرم 193

واحد خلخال 213

واحد دهاقان 183

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد گرمسار 189

جامعه شناسی - توسعه اجتماعی - روستایی   20570

واحد تهران شمال 157

واحد علوم و تحقیقات 123

جامعه شناسی - جامعه شناسی گروه هاي اجتماعی   20574

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تهران مرکزي 101

واحد دهاقان 183

واحد علوم و تحقیقات 123

جامعه شناسی ورزشی   21420

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد نجف آباد 150

کد مجموعه 2126 - جمعیت شناسی

جمعیت شناسی   20506

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2129 - علوم قرآن و حدیث

علوم قرآن و حدیث   20429

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اردبیل 119

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد خرم آباد 148

واحد خوي 137

واحد زنجان 138

واحد ساري 208

واحد سمنان 128

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فسا 134

واحد قم 154

واحد کازرون 152

واحد کاشان 116

واحد کرج 115
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد گرگان 173

واحد نجف آباد 150

واحد همدان 171

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

واحد یزد 105

کد مجموعه 2130 - فقه و مبانی حقوق اسالمی

فقه و مبانی حقوق اسالمی   20454

واحد اهواز 106

واحد بابل 156

واحد بیرجند 131

واحد تربت حیدریه 132

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد جیرفت 122

واحد چالوس 158

واحد خمین 262

واحد دامغان 142

واحد رامهرمز 230

واحد زاهدان 109

واحد ساري 208

واحد سمنان 128

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154

واحد کرج 115

واحد محالت 200

واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150

واحد همدان 171

واحد ورامین 143

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی ( ره )   20456

واحد اهواز 106

واحد تبریز 102

واحد تهران مرکزي 101

واحد خمین 262

واحد قم 154

واحد مشهد 111

واحد نراق 185

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد مجموعه 2131 - ادیان و عرفان

ادیان و عرفان   20453

واحد آیت اله آملی 260

واحد اردبیل 119

واحد ارومیه 103

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد بابل 156

واحد تاکستان 170

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد خرم آباد 148

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154

واحد گرگان 173

واحد نجف آباد 150

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

تصوف و عرفان اسالمی   20457

واحد دهاقان 183

عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی ( ره )   20480

واحد اهواز 106

واحد تهران مرکزي 101

واحد خمین 262

واحد زنجان 138

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154

واحد کرج 115

واحد نجف آباد 150

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد مجموعه 2132 - تاریخ و تمدن ملل اسالمی

تاریخ و تمدن ملل اسالمی   20481

واحد بافت 221

واحد تاکستان 170

واحد تهران مرکزي 101

واحد خمین 262

واحد خوي 137

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154

واحد مشهد 111

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

کد مجموعه 2133 - فلسفه و کالم اسالمی

فلسفه و کالم اسالمی   20427

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد اهواز 106

واحد بابل 156

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد دهاقان 183

واحد ساوه 181

واحد سبزوار 127

واحد سمنان 128

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فسا 134

واحد قم 154

واحد کرج 115

واحد گرگان 173

واحد نجف آباد 150

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کالم - کالم اسالمی   20451

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد تهران مرکزي 101

کالم - فلسفه دین و مسائل جدید کالمی   20494

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد نجف آباد 150

کد مجموعه 2134 - فقه شافعی

فقه شافعی   20443

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد مجموعه 2136 - فلسفه

فلسفه - فلسفه عصر جدید   20491

واحد تهران شمال 157

واحد علوم و تحقیقات 123

فلسفه - فلسفه معاصر   20492

واحد تهران مرکزي 101

واحد سبزوار 127

واحد علوم و تحقیقات 123

فلسفه - فلسفه یونان و قرون وسطی   20493

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

فلسفه تطبیقی   21004

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

فلسفه اسالمی   21008

واحد تهران شمال 157

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

فلسفه هنر   60146

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد سنندج 110

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد همدان 171

کد مجموعه 2138 - فلسفه علم

فلسفه علم   21003

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2141 - فلسفه تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت   20628

واحد اراك 121

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد تربت حیدریه 132

واحد تهران مرکزي 101

واحد ساري 208

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد المرد 243

کد مجموعه 2142 - برنامه ریزي درسی

برنامه ریزي درسی   20603

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آزاد شهر 186

واحد اراك 121

واحد اسالمشهر 238

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد بوشهر 146

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد تربت حیدریه 132

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد رودهن 113

واحد ساري 208

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد المرد 243

واحد مرند 125

واحد میمه 205

کد مجموعه 2143 - مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی   21212

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اردبیل 119

واحد ارومیه 103

واحد اسالمشهر 238

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد اهواز 106

واحد بابل 156

واحد بجنورد 182

واحد بندرعباس 114

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تربت حیدریه 132

واحد تنکابن 159

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزي 101

واحد خرم آباد 148

واحد دماوند 250

واحد رودهن 113

واحد زنجان 138

واحد ساري 208

واحد سنندج 110

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154

واحد کازرون 152

واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192

واحد گرگان 173

واحد گرمسار 189

واحد مرند 125

واحد مرودشت 198

واحد مشهد 111

واحد نیشابور 130

کد مجموعه 2144 - روان شناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی   20731

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد اردبیل 119

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد اهواز 106

واحد بابل 156

واحد بجنورد 182

واحد بندرعباس 114

واحد بیرجند 131

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد رودهن 113

واحد زاهدان 109

واحد زنجان 138

واحد ساري 208

واحد سمنان 128

واحد سنندج 110

واحد شهرکرد 133

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائنات 261

واحد قم 154

واحد کرمان 108

واحد گرمسار 189

واحد مرودشت 198

کد مجموعه 2146 - آموزش عالی

آموزش عالی - مدیریت آموزش عالی   20646

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

14



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد تهران مرکزي 101

واحد رودهن 113

واحد ساري 208

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرج 115

کد مجموعه 2147 - روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی   20732

واحد اهواز 106

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2148 - مشاوره

مشاوره   21602

مرکز بین المللی کیش 916

واحد ابهر 207

واحد اراك 121

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد اهواز 106

واحد بجنورد 182

واحد بروجرد 112

واحد تنکابن 159

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد خمین 262

واحد خمینی شهر 188

واحد رودهن 113

واحد ساوه 181

واحد سنندج 110

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154

واحد مشهد 111

واحد یزد 105

کد مجموعه 2149 - سنجش و اندازه گیري

سنجش و اندازه گیري   20722

واحد ساوه 181

کد مجموعه 2150 - روان شناسی

روان شناسی بالینی   20733

مرکز بین المللی کیش 916

واحد بیرجند 131

واحد رودهن 113

واحد شیراز 163

روان شناسی سالمت   20734

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تربت جام 118

واحد تنکابن 159

واحد تهران مرکزي 101

واحد رودهن 113

واحد کرج 115

واحد گرگان 173

واحد نجف آباد 150

روان شناسی   20735

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد اردبیل 119

واحد ارسنجان 160

واحد ارومیه 103

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد امارات متحده عربی 222

واحد اهواز 106

واحد ایالم 254

واحد بجنورد 182

واحد بروجرد 112

واحد بندرعباس 114

واحد بوشهر 146

واحد بیرجند 131

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تربت جام 118

واحد تنکابن 159

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد رشت 117

واحد رودهن 113

واحد زاهدان 109

واحد زرند 211

واحد ساري 208

واحد ساوه 181

واحد سمنان 128

واحد سنندج 110

واحد شاهرود 104

واحد شهرکرد 133

15



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154

واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192

واحد گرگان 173

واحد مرودشت 198

واحد نائین 176

واحد نجف آباد 150

واحد نیشابور 130

واحد یاسوج 120

کد مجموعه 2153 - علم اطالعات و دانش شناسی

علم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش   21719

واحد بابل 156

واحد تنکابن 159

واحد تهران شمال 157

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد همدان 171

علم اطالعات و دانش شناسی - مدیریت اطالعات و دانش   

21722

واحد تهران شمال 157

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد همدان 171

کد مجموعه 2154 - حقوق عمومی

حقوق عمومی   20808

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد امارات متحده عربی 222

واحد بندرعباس 114

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد دامغان 142

واحد رفسنجان 194

واحد زاهدان 109

واحد سمنان 128

واحد سنندج 110

واحد سیرجان 203

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154

واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150

واحد یزد 105

کد مجموعه 2155 - حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی   20805

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آیت اله آملی 260

واحد اردبیل 119

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد امارات متحده عربی 222

واحد بندرعباس 114

واحد بوشهر 146

واحد بیرجند 131

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد چالوس 158

واحد خمین 262

واحد دامغان 142

واحد رفسنجان 194

واحد ساري 208

واحد ساوه 181

واحد سمنان 128

واحد شهر قدس 252

واحد شهرکرد 133

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد قم 154

واحد کرج 115

واحد گرگان 173

واحد الهیجان 202

واحد مراغه 147

واحد مشهد 111

واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150

16



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد نراق 185

واحد یاسوج 120

واحد یزد 105

کد مجموعه 2156 - حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی   20815

مرکز آموزش بین المللی قشم 597

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد امارات متحده عربی 222

واحد بوشهر 146

واحد بین المللی ارس 898

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد دامغان 142

واحد زنجان 138

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد قم 154

واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192

واحد مراغه 147

واحد نجف آباد 150

واحد همدان 171

کد مجموعه 2157 - حقوق خصوصی

حقوق خصوصی   20807

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آیت اله آملی 260

واحد اراك 121

واحد اردبیل 119

واحد ارومیه 103

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد امارات متحده عربی 222

واحد بوشهر 146

واحد بیرجند 131

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تربت حیدریه 132

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد خرم آباد 148

واحد دامغان 142

واحد رشت 117

واحد زنجان 138

واحد ساري 208

واحد ساوه 181

واحد سمنان 128

واحد شهر قدس 252

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد قم 154

واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192

واحد گرگان 173

واحد مراغه 147

واحد مشهد 111

واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150

واحد نراق 185

واحد نیشابور 130

واحد ورامین 143

واحد یاسوج 120

واحد یزد 105

کد مجموعه 2160 - علوم سیاسی و روابط بین الملل

روابط بین الملل   20810

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد اهواز 106

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد رفسنجان 194

واحد زنجان 138

واحد شاهرود 104

واحد شهرضا 197

واحد علوم و تحقیقات 123

17



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد قم 154

واحد کرج 115

واحد همدان 171

علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسی   20830

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد شهرضا 197

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154

علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسی   20831

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آزاد شهر 186

واحد آشتیان 199

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد بافت 221

واحد بین المللی ارس 898

واحد تاکستان 170

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد چالوس 158

واحد خرم آباد 148

واحد سمنان 128

واحد شهرضا 197

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154

واحد کرج 115

واحد مشهد 111

واحد همدان 171

علوم سیاسی - مسائل ایران   20832

واحد اهواز 106

واحد بافت 221

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد زاهدان 109

واحد زنجان 138

واحد سمنان 128

واحد شهرضا 197

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154

واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192

واحد المرد 243

واحد مشهد 111

واحد نیشابور 130

علوم سیاسی - سیاست گذاري عمومی   20881

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آزاد شهر 186

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد زنجان 138

واحد شهرضا 197

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154

کد مجموعه 2162 - مدیریت بازرگانی و راهبردي

مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی   21247

مرکز آموزش بین المللی قشم 597

مرکز بین المللی کیش 916

واحد ابهر 207

واحد امارات متحده عربی 222

واحد اهواز 106

واحد بابل 156

واحد بیرجند 131

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تربت حیدریه 132

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد دهاقان 183

واحد رشت 117

واحد رودهن 113

واحد زنجان 138

واحد ساري 208

واحد ساوه 181

واحد سمنان 128

18



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد شاهرود 104

واحد شهر قدس 252

واحد عجب شیر 256

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد قزوین 214

واحد قم 154

واحد کرمانشاه 192

واحد مبارکه 190

واحد همدان 171

واحد یاسوج 120

واحد یزد 105

کد مجموعه 2163 - مدیریت دولتی

مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی   21216

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آستارا 164

واحد اردبیل 119

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد بجنورد 182

واحد بروجرد 112

واحد بناب 144

واحد بیرجند 131

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد دهاقان 183

واحد رشت 117

واحد رفسنجان 194

واحد رودهن 113

واحد زاهدان 109

واحد زنجان 138

واحد ساوه 181

واحد سمنان 128

واحد سنندج 110

واحد سیرجان 203

واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد فیروزکوه 135

واحد قائم شهر 107

واحد قزوین 214

واحد کرمان 108

واحد نجف آباد 150

واحد همدان 171

واحد یاسوج 120

واحد یزد 105

مدیریت و برنامه ریزي فرهنگی   21242

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد علوم و تحقیقات 123

مدیریت دولتی - تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی   

21287

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آستارا 164

واحد ارومیه 103

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد رفسنجان 194

واحد ساري 208

واحد ساوه 181

واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد قزوین 214

واحد کرمان 108

واحد گرگان 173

واحد همدان 171

مدیریت دولتی - رفتار سازمانی   21288

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد امارات متحده عربی 222

واحد تبریز 102

واحد تهران مرکزي 101

واحد چالوس 158

19



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد رشت 117

واحد رودهن 113

واحد زاهدان 109

واحد ساري 208

واحد سمنان 128

واحد سنندج 110

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد فیروزکوه 135

واحد قزوین 214

واحد کرمان 108

واحد همدان 171

مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه   21289

واحد اردبیل 119

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد امارات متحده عربی 222

واحد بناب 144

واحد بین المللی ارس 898

واحد دهاقان 183

واحد ساري 208

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد کرمان 108

کد مجموعه 2164 - مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی - استراتژي صنعتی   21047

مرکز بین المللی کیش 916

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوین 214

مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم ها   21048

مرکز بین المللی کیش 916

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد سنندج 110

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوین 214

مدیریت صنعتی - تولید و عملیات   21049

مرکز بین المللی کیش 916

واحد امارات متحده عربی 222

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد رشت 117

واحد رودهن 113

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروزکوه 135

واحد قزوین 214

واحد نجف آباد 150

واحد یزد 105

مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات   21269

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد امارات متحده عربی 222

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد زنجان 138

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروزکوه 135

واحد قزوین 214

واحد یزد 105

کد مجموعه 2165 - مدیریت رسانه و اطالعات

مدیریت رسانه   21181

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزي 101

واحد دماوند 250
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد سمنان 128

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد نجف آباد 150

واحد یزد 105

کد مجموعه 2167 - مدیریت فنّاوري اطالعات

مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند   21368

مرکز بین المللی کیش 916

واحد امارات متحده عربی 222

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوین 214

واحد نجف آباد 150

مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت خدمات و توسعه فناوري 

اطالعات   21393

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوین 214

واحد نجف آباد 150

واحد همدان 171

کد مجموعه 2169 - کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت 

تکنولوژي

مدیریت تکنولوژي - مدیریت انتقال تکنولوژي   21056

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد دهاقان 183

واحد رودهن 113

واحد علوم و تحقیقات 123

مدیریت تکنولوژي - مدیریت تحقیق و توسعه   21065

واحد علوم و تحقیقات 123

مدیریت تکنولوژي - مدیریت نوآوري   21066

واحد رودهن 113

واحد علوم و تحقیقات 123

کارآفرینی   21373

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تهران مرکزي 101

واحد چالوس 158

واحد دهاقان 183

واحد ساري 208

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد قزوین 214

کد مجموعه 2171 - مالی

مالی - مهندسی مالی   21323

مرکز بین المللی کیش 916

واحد ابهر 207

واحد اراك 121

واحد اسالمشهر 238

واحد امارات متحده عربی 222

واحد ایالم 254

واحد بابل 156

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد دهاقان 183

واحد رشت 117

واحد رودهن 113

واحد سنندج 110

واحد شهر قدس 252

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد فیروزکوه 135

واحد قزوین 214

واحد قم 154

واحد کاشان 116

واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192

واحد مراغه 147

واحد مسجد سلیمان 178

واحد نجف آباد 150

واحد یزد 105

مالی - بانکداري   21324

واحد علوم و تحقیقات 123
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

مالی - مالی بین المللی   21325

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

مالی - بیمه   21326

واحد تهران جنوب 141

واحد علوم و تحقیقات 123

مالی - حقوق مالی   21327

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2173 - حسابداري

حسابداري   21301

مرکز بین المللی کیش 916

واحد ارومیه 103

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد امارات متحده عربی 222

واحد اهواز 106

واحد بابل 156

واحد بروجرد 112

واحد بناب 144

واحد بندرعباس 114

واحد بوشهر 146

واحد بیرجند 131

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تنکابن 159

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد چالوس 158

واحد خمین 262

واحد دماوند 250

واحد رشت 117

واحد زاهدان 109

واحد زنجان 138

واحد ساري 208

واحد سمنان 128

واحد سنندج 110

واحد سیرجان 203

واحد شاهرود 104

واحد شهرکرد 133

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد فیروزکوه 135

واحد قائم شهر 107

واحد قائنات 261

واحد قزوین 214

واحد قم 154

واحد کاشان 116

واحد کرج 115

واحد کرمان 108

واحد کرمانشاه 192

واحد گرگان 173

واحد مبارکه 190

واحد مرند 125

واحد نجف آباد 150

واحد نور 239

واحد نیشابور 130

واحد یاسوج 120

واحد یزد 105

کد مجموعه 2175 - علوم ارتباطات

علوم ارتباطات   20516

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اردبیل 119

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران شرق 284

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد میبد 179

فرهنگ و ارتباطات   20543

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تهران مرکزي 101

کد مجموعه 2176 - باستان شناسی

باستان شناسی - دوران اسالمی   21366

واحد ابهر 207

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

باستان شناسی - پیش از تاریخ   21371

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد ورامین 143

باستان شناسی - دوران تاریخی   21372

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد میانه 218

واحد ورامین 143

کد مجموعه 2177 - محیط زیست

محیط زیست - برنامه ریزي   21298

واحد بندرعباس 114

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2178 - مطالعات زنان

مطالعات زنان - حقوق زن در اسالم   20545

واحد علوم و تحقیقات 123

گروه  علوم پایه

کد مجموعه 2201 - زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

علوم زمین - فسیل شناسی و چینه شناسی   30446

واحد تهران شمال 157

واحد خرم آباد 148

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2203 - زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

علوم زمین - رسوب شناسی   30448

واحد بندرعباس 114

واحد تبریز 102

واحد تهران شمال 157

واحد زاهدان 109

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2206 - زمین شناسی زیست محیطی

علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطی   30435

واحد ارومیه 103

واحد شاهرود 104

واحد الهیجان 202

کد مجموعه 2208 - زمین شناسی پترولوژي

علوم زمین - پترولوژي   30431

واحد اسالمشهر 238

واحد اهر 220

واحد تهران شمال 157

واحد زرند 211

واحد شاهرود 104

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد الهیجان 202

واحد محالت 200

کد مجموعه 2209 - زمین شناسی اقتصادي

علوم زمین - زمین شناسی اقتصادي   30430

مرکز بین المللی کیش 916

واحد بهبهان 215

واحد تهران شمال 157

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد محالت 200

کد مجموعه 2210 - زمین شناسی تکتونیک

علوم زمین - تکتونیک   30449

واحد تهران شمال 157

واحد شاهرود 104

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2211 - شیمی- شیمی فیزیک

شیمی - شیمی فیزیک   30313

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد اردبیل 119

واحد امیدیه 187

واحد بروجرد 112

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد شاهرود 104

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروز آباد 129

واحد قائم شهر 107

واحد گچساران 149

واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150

کد مجموعه 2212 - شیمی- شیمی آلی

شیمی - شیمی آلی   30314

واحد آزاد شهر 186
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد آیت اله آملی 260

واحد اراك 121

واحد اردبیل 119

واحد اسالمشهر 238

واحد امیدیه 187

واحد اهر 220

واحد اهواز 106

واحد ایالم 254

واحد بروجرد 112

واحد بوئین زهرا 299

واحد بوشهر 146

واحد تبریز 102

واحد تنکابن 159

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شرق 284

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد دامغان 142

واحد دورود 248

واحد رشت 117

واحد رودهن 113

واحد زنجان 138

واحد سبزوار 127

واحد سنندج 110

واحد شاهرود 104

واحد شهرضا 197

واحد شهر قدس 252

واحد شهرکرد 133

واحد علوم پزشکی تهران 914

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروز آباد 129

واحد قائم شهر 107

واحد قم 154

واحد قوچان 206

واحد کازرون 152

واحد کرج 115

واحد کرمان 108

واحد گرگان 173

واحد المرد 243

واحد الهیجان 202

واحد ماهشهر 191

واحد مرودشت 198

واحد مشهد 111

واحد مهاباد 166

واحد میانه 218

واحد نجف آباد 150

واحد نیشابور 130

واحد همدان 171

واحد ورامین 143

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

واحد یزد 105

کد مجموعه 2213 - شیمی- شیمی تجزیه

شیمی - شیمی تجزیه   30311

واحد آیت اله آملی 260

واحد اراك 121

واحد امیدیه 187

واحد ایالم 254

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد رشت 117

واحد شاهرود 104

واحد شهرضا 197

واحد شهر مجلسی 219

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرمان 108

واحد ماهشهر 191

واحد مشهد 111

واحد ورامین 143

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

واحد یزد 105

کد مجموعه 2214 - شیمی- شیمی معدنی

شیمی - شیمی معدنی   30312

واحد اراك 121

واحد تهران شرق 284

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد رشت 117

واحد شهرضا 197
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروز آباد 129

واحد مهاباد 166

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

واحد یزد 105

کد مجموعه 2215 - شیمی کاربردي

شیمی کاربردي   30343

واحد اراك 121

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد گرگان 173

واحد مشهد 111

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد مجموعه 2216 - شیمی- شیمی پلیمر

شیمی - شیمی پلیمر   30326

واحد شهرضا 197

کد مجموعه 2219 - هواشناسی

هواشناسی   30702

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2220 - زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژي

زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژي   30598

واحد اسالمشهر 238

واحد تنکابن 159

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد دامغان 142

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فالورجان 172

واحد قائم شهر 107

واحد کرمان 108

واحد گرگان 173

واحد مرودشت 198

کد مجموعه 2221 - زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم

 شناسی

زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک   30497

واحد آیت اله آملی 260

واحد تهران شمال 157

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد مشهد 111

زیست شناسی گیاهی - بوم شناسی   30499

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2222 - زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی

زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی   30498

واحد تهران شمال 157

واحد ساوه 181

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد گرمسار 189

کد مجموعه 2223 - زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي

زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي   30595

واحد ارسنجان 160

واحد تهران شمال 157

واحد دامغان 142

واحد زنجان 138

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فالورجان 172

واحد قم 154

واحد کازرون 152

کد مجموعه 2225 - زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینی

زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینی   30496

واحد پرند 298

واحد جهرم 193

واحد دامغان 142

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد مشهد 111

کد مجموعه 2226 - زیست شناسی سلولی و ملکولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی   30586

واحد اشکذر 317

واحد بوشهر 146

واحد تهران شمال 157

واحد جهرم 193

واحد رشت 117

واحد علوم پزشکی تهران 914

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد مرودشت 198
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

کد مجموعه 2227 - بیوشیمی

بیوشیمی   30528

واحد تهران شمال 157

واحد سنندج 110

واحد شاهرود 104

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فالورجان 172

واحد نیشابور 130

کد مجموعه 2228 - ژنتیک مولکولی

ژنتیک مولکولی   30500

واحد ارسنجان 160

واحد اهر 220

واحد پرند 298

واحد تهران شمال 157

واحد دامغان 142

واحد شهرکرد 133

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کازرون 152

واحد مرودشت 198

کد مجموعه 2229 - میکروبیولوژي

میکروبیولوژي   30507

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آیت اله آملی 260

واحد اراك 121

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد جهرم 193

واحد دامغان 142

واحد رشت 117

واحد زنجان 138

واحد شهر قدس 252

واحد شهرکرد 133

واحد شیراز 163

واحد علوم پزشکی تهران 914

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فالورجان 172

واحد قائم شهر 107

واحد قم 154

واحد کازرون 152

واحد کرج 115

واحد کرمان 108

واحد الهیجان 202

کد مجموعه 2230 - بیوفیزیک

بیوفیزیک   30512

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2231 - زیست فنّاوري میکروبی

زیست فناوري میکروبی   30585

واحد شهرکرد 133

کد مجموعه 2232 - آمار

آمار   30801

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اهواز 106

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد مرودشت 198

واحد مشهد 111

کد مجموعه 2233 - ریاضی

آموزش ریاضی   30111

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

ریاضی - جبر   30112

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد شبستر 195

واحد شهرکرد 133

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوین 214

واحد کرج 115

واحد کرمان 108

واحد مشهد 111

ریاضی - آنالیز   30113

واحد اردبیل 119

واحد استهبان 145

واحد اهواز 106

واحد بیرجند 131

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد رودهن 113

واحد سراب 124

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد قزوین 214

واحد کرج 115

واحد کرمان 108

واحد گرگان 173

واحد الهیجان 202

واحد مشهد 111

ریاضی - هندسه - توپولوژي   30153

واحد کرج 115

ریاضی - کاربردي   30158

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد اهواز 106

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد خرم آباد 148

واحد رشت 117

واحد ساري 208

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوین 214

واحد کرج 115

واحد کرمان 108

واحد الهیجان 202

واحد نور 239

واحد همدان 171

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد مجموعه 2235 - فیزیک دریا

فیزیک دریا - دینامیک   30273

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تهران شمال 157

واحد علوم و تحقیقات 123

فیزیک دریا - ساحلی   30274

واحد تهران شمال 157

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2236 - زیست شناسی دریا

زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا   30531

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تهران شمال 157

واحد سواد کوه 279

واحد علوم و تحقیقات 123

زیست شناسی دریا - جانوران دریایی   30589

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2238 - فیزیک

فیزیک - فیزیک هسته اي   30249

واحد شهر قدس 252

واحد شیراز 163

فیزیک - فیزیک پالسما   30265

واحد تبریز 102

واحد شهرضا 197

واحد علوم و تحقیقات 123

فیزیک - فیزیک آماري و سامانه هاي پیچیده   30266

واحد تهران مرکزي 101

واحد همدان 171

فیزیک - فیزیک ماده چگال   30268

واحد اردبیل 119

واحد تاکستان 170

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد ساري 208

واحد شهرضا 197

واحد قم 154

واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192

واحد مرودشت 198

واحد مهاباد 166

فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدان ها   30270

واحد آیت اله آملی 260

واحد سنندج 110

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد مشهد 111
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

فیزیک - اپتیک و لیزر   30271

واحد ارومیه 103

واحد اهواز 106

واحد تبریز 102

واحد تهران شمال 157

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد مرودشت 198

واحد نجف آباد 150

واحد نور 239

فیزیک - گرانش و کیهان شناسی   30272

واحد سنندج 110

کد مجموعه 2240 - ژئوفیزیک- لرزه شناسی

ژئوفیزیک - لرزه شناسی   30209

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2241 - ژئوفیزیک - زلزله شناسی

ژئوفیزیک - زلزله شناسی   30211

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد نجف آباد 150

کد مجموعه 2242 - ژئوفیزیک - ژئوالکتریک و الکترومغناطیس

ژئوفیزیک - ژئوالکتریک و الکترومغناطیس   30267

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2243 - ژئوفیزیک- گرانی سنجی

ژئوفیزیک - گرانی سنجی   30213

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد همدان 171

کد مجموعه 2247 - علوم کامپیوتر

علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی   30141

واحد اراك 121

واحد ساري 208

واحد الهیجان 202

گروه  فنی و مهندسی

کد مجموعه 2301 - مهندسی برق- الکترونیک

مهندسی برق - الکترونیک   40101

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آذرشهر 399

واحد آشتیان 199

واحد اراك 121

واحد ارومیه 103

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد بجنورد 182

واحد بیرجند 131

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزي 101

واحد خمین 262

واحد رشت 117

واحد ساري 208

واحد ساوه 181

واحد سبزوار 127

واحد سمنان 128

واحد سنندج 110

واحد شبستر 195

واحد شهر مجلسی 219

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد فسا 134

واحد قزوین 214

واحد کازرون 152

واحد کرمان 108

واحد گرمسار 189

واحد ماهشهر 191

واحد مرودشت 198

واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150

واحد نور 239

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

واحد یزد 105

کد مجموعه 2302 - مهندسی برق - مخابرات

مهندسی برق - مخابرات   40145

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد ارومیه 103

واحد اهر 220
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد شهر مجلسی 219

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد قزوین 214

واحد کازرون 152

واحد کاشان 116

واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد مجموعه 2304 - مهندسی برق- قدرت

مهندسی برق - قدرت   40123

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد اردبیل 119

واحد ارومیه 103

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد بجنورد 182

واحد بوشهر 146

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد خرم آباد 148

واحد خمین 262

واحد خمینی شهر 188

واحد دزفول 165

واحد دماوند 250

واحد زنجان 138

واحد ساري 208

واحد ساوه 181

واحد سمنان 128

واحد سنندج 110

واحد شاهرود 104

واحد شبستر 195

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد قزوین 214

واحد کاشان 116

واحد کرج 115

واحد کرمان 108

واحد گرگان 173

واحد گناباد 140

واحد الهیجان 202

واحد مرودشت 198

واحد نجف آباد 150

واحد نور 239

واحد نیشابور 130

واحد همدان 171

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

واحد یاسوج 120

واحد یزد 105

کد مجموعه 2305 - مهندسی برق- کنترل

مهندسی برق - کنترل   40151

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اهواز 106

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد دماوند 250

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد قزوین 214

واحد گرمسار 189

واحد گناباد 140

واحد مرودشت 198

واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150

کد مجموعه 2307 - مهندسی عمران- سازه

مهندسی عمران - سازه   40471

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد ارومیه 103

واحد استهبان 145

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد اهواز 106

واحد بوشهر 146

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد تفت 201

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزي 101

واحد چالوس 158

واحد خرم آباد 148

واحد خمین 262

واحد خمینی شهر 188

واحد دزفول 165

واحد رودهن 113

واحد زنجان 138

واحد سمنان 128

واحد سنندج 110

واحد سیرجان 203

واحد شاهرود 104

واحد شبستر 195

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد قزوین 214

واحد کاشان 116

واحد کرمان 108

واحد کرمانشاه 192

واحد الرستان 155

واحد مراغه 147

واحد مرودشت 198

واحد مشهد 111

واحد مهاباد 166

واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150

واحد نور 239

کد مجموعه 2308 - مهندسی عمران- زلزله

مهندسی عمران - زلزله   40383

مرکز بین المللی کیش 916

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد شهرکرد 133

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوین 214

واحد مراغه 147

واحد نجف آباد 150

کد مجموعه 2309 - مهندسی عمران- ژئوتکنیک

مهندسی عمران - ژئوتکنیک   40444

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد استهبان 145

واحد اسالمشهر 238

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد اهواز 106

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد رودهن 113

واحد زنجان 138

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوین 214

واحد مراغه 147

واحد نجف آباد 150

کد مجموعه 2310 - مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه 

هاي هیدرولیکی

مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی   

40392

واحد استهبان 145

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد نجف آباد 150

کد مجموعه 2311 - مهندسی عمران- راه و ترابري

مهندسی عمران - راه و ترابري   40486

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2312 - مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و

 سازه هاي دریایی

مهندسی عمران - مهندسی سواحل ، بنادر و سازه هاي دریایی  

40394 

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2313 - مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت 

منابع آب

مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب   40397

مرکز بین المللی کیش 916

30



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد اراك 121

واحد بندرعباس 114

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد رودهن 113

واحد شهر قدس 252

واحد شهرکرد 133

واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرمان 108

واحد مرودشت 198

واحد نجف آباد 150

کد مجموعه 2314 - مهندسی عمران- حمل و نقل

مهندسی عمران - حمل و نقل   40455

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2315 - مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت 

ساخت

مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت   40436

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد اهواز 106

واحد تبریز 102

واحد تفت 201

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد رودهن 113

واحد سنندج 110

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوین 214

واحد کاشان 116

واحد نجف آباد 150

واحد نیشابور 130

واحد یزد 105

کد مجموعه 2316 - مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست   40390

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2321 - مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید   40669

واحد الیگودرز 245

کد مجموعه 2322 - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي   40671

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد اهواز 106

واحد بندر انزلی 286

واحد پرند 298

واحد تاکستان 170

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزي 101

واحد خمینی شهر 188

واحد دماوند 250

واحد دورود 248

واحد شاهرود 104

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد قزوین 214

واحد الهیجان 202

واحد مرودشت 198

واحد نجف آباد 150

کد مجموعه 2323 - مهندسی مکانیک - دینامیک، کنترل و 

ارتعاشات

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي   80401

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد اهواز 106

واحد بندر انزلی 286

واحد پرند 298

واحد تاکستان 170

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزي 101

واحد خمینی شهر 188

واحد دماوند 250

واحد دورود 248

واحد شاهرود 104

واحد شیراز 163
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد قزوین 214

واحد الهیجان 202

واحد مرودشت 198

واحد نجف آباد 150

کد مجموعه 2324 - مهندسی مکانیک- تبدیل انرژي

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي   40664

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آیت اله آملی 260

واحد اراك 121

واحد الیگودرز 245

واحد اهواز 106

واحد بناب 144

واحد بندر انزلی 286

واحد بوشهر 146

واحد بین المللی ارس 898

واحد پرند 298

واحد تاکستان 170

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزي 101

واحد خمینی شهر 188

واحد دزفول 165

واحد دشتستان 290

واحد دماوند 250

واحد ساري 208

واحد سمنان 128

واحد شاهرود 104

واحد شهر مجلسی 219

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد قزوین 214

واحد کاشان 116

واحد کرمان 108

واحد الهیجان 202

واحد مرودشت 198

واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150

واحد نور 239

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

واحد یزد 105

کد مجموعه 2331 - مهندسی هوا فضا - آیرودینامیک

مهندسی هوا فضا - آیرودینامیک   41103

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2332 - مهندسی هوا فضا- جلوبرندگی

مهندسی هوا فضا - جلوبرندگی   41110

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2333 - مهندسی هوا فضا- سازه هاي هوایی

مهندسی هوا فضا - سازه هاي هوایی   41119

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2334 - مهندسی هوا فضا- دینامیک پرواز و کنترل

مهندسی هوا فضا - مهندسی فضایی   41108

واحد علوم و تحقیقات 123

مهندسی هوا فضا - دینامیک پرواز و کنترل   41109

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2335 - مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی

مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی   40541

واحد اهر 220

واحد بافق 223

واحد تهران جنوب 141

واحد قائم شهر 107

واحد محالت 200

کد مجموعه 2336 - مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی

مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی   41411

واحد اهر 220

واحد تهران جنوب 141

واحد سیرجان 203

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

کد مجموعه 2337 - مهندسی معدن- فرآوري مواد معدنی

مهندسی معدن - فرآوري مواد معدنی   40529

واحد تهران جنوب 141

واحد سیرجان 203

واحد علوم و تحقیقات 123
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

کد مجموعه 2338 - مهندسی معدن- مکانیک سنگ

مهندسی معدن - مکانیک سنگ   40515

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2339 - مهندسی پلیمر

مهندسی پلیمر   40204

واحد تهران جنوب 141

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2343 - مهندسی محیط زیست- منابع آب

مهندسی محیط زیست - منابع آب   41401

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2344 - مهندسی محیط زیست- آب و فاضالب

مهندسی محیط زیست - آب و فاضالب   41402

واحد اهواز 106

واحد بوشهر 146

واحد تهران غرب 228

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد همدان 171

کد مجموعه 2345 - مهندسی محیط زیست- مواد زائد جامد

مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد   41410

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد همدان 171

کد مجموعه 2346 - مهندسی محیط زیست- آلودگی هوا

مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا   41403

واحد تهران غرب 228

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2347 - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

مهندسی پزشکی   40106

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد خمینی شهر 188

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوین 214

واحد کازرون 152

واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150

کد مجموعه 2348 - مهندسی پزشکی - بیومکانیک

مهندسی پزشکی   80201

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد خمینی شهر 188

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوین 214

واحد کازرون 152

واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150

کد مجموعه 2349 - مهندسی پزشکی - بیومتریال

مهندسی پزشکی   80202

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد خمینی شهر 188

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوین 214

واحد کازرون 152

واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150

کد مجموعه 2350 - مهندسی صنایع

مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم ها   40330

مرکز بین المللی کیش 916

واحد پرند 298

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد رودهن 113

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد قزوین 214

واحد الهیجان 202

واحد نجف آباد 150

مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین   40346

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوین 214

واحد نجف آباد 150

مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري   40349

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران مرکزي 101
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد رودهن 113

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد قزوین 214

واحد نجف آباد 150

واحد نور 239

کد مجموعه 2352 - مهندسی نفت

مهندسی نفت - مخازن   40343

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2354 - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم

مهندسی کامپیوتر   41054

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد ارومیه 103

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد امارات متحده عربی 222

واحد بابل 156

واحد بروجرد 112

واحد بیرجند 131

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد دزفول 165

واحد رشت 117

واحد ساري 208

واحد سبزوار 127

واحد سمنان 128

واحد سنندج 110

واحد شبستر 195

واحد شهر قدس 252

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فردوس 162

واحد قزوین 214

واحد قم 154

واحد کاشان 116

واحد کرج 115

واحد کرمان 108

واحد گرگان 173

واحد الهیجان 202

واحد مشهد 111

واحد میانه 218

واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150

واحد نیشابور 130

واحد یاسوج 120

واحد یزد 105

کد مجموعه 2355 - مهندسی کامپیوتر - معماري

مهندسی کامپیوتر   80101

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد ارومیه 103

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد امارات متحده عربی 222

واحد بابل 156

واحد بروجرد 112

واحد بیرجند 131

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد دزفول 165

واحد رشت 117

واحد ساري 208

واحد سبزوار 127

واحد سمنان 128

واحد سنندج 110

واحد شبستر 195

واحد شهر قدس 252

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فردوس 162

واحد قزوین 214

واحد قم 154

واحد کاشان 116

واحد کرج 115

واحد کرمان 108
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد گرگان 173

واحد الهیجان 202

واحد مشهد 111

واحد میانه 218

واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150

واحد نیشابور 130

واحد یاسوج 120

واحد یزد 105

کد مجموعه 2356 - مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر   80102

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد ارومیه 103

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد امارات متحده عربی 222

واحد بابل 156

واحد بروجرد 112

واحد بیرجند 131

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد دزفول 165

واحد رشت 117

واحد ساري 208

واحد سبزوار 127

واحد سمنان 128

واحد سنندج 110

واحد شبستر 195

واحد شهر قدس 252

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فردوس 162

واحد قزوین 214

واحد قم 154

واحد کاشان 116

واحد کرج 115

واحد کرمان 108

واحد گرگان 173

واحد الهیجان 202

واحد مشهد 111

واحد میانه 218

واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150

واحد نیشابور 130

واحد یاسوج 120

واحد یزد 105

کد مجموعه 2357 - مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش

مهندسی کامپیوتر   80103

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد ارومیه 103

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد امارات متحده عربی 222

واحد بابل 156

واحد بروجرد 112

واحد بیرجند 131

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد دزفول 165

واحد رشت 117

واحد ساري 208

واحد سبزوار 127

واحد سمنان 128

واحد سنندج 110

واحد شبستر 195

واحد شهر قدس 252

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فردوس 162

واحد قزوین 214

واحد قم 154

واحد کاشان 116

واحد کرج 115

واحد کرمان 108
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد گرگان 173

واحد الهیجان 202

واحد مشهد 111

واحد میانه 218

واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150

واحد نیشابور 130

واحد یاسوج 120

واحد یزد 105

کد مجموعه 2358 - مهندسی فنّاوري اطالعات

مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکی   41024

واحد سبزوار 127

کد مجموعه 2359 - مهندسی متالورژي و مواد

مهندسی متالورژي و مواد   40733

واحد اهواز 106

واحد تهران جنوب 141

واحد شاهرود 104

واحد شهرضا 197

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرج 115

واحد مرودشت 198

واحد نجف آباد 150

کد مجموعه 2360 - مهندسی شیمی

مهندسی شیمی   40201

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آیت اله آملی 260

واحد اراك 121

واحد امیدیه 187

واحد اهر 220

واحد بروجرد 112

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد دامغان 142

واحد رشت 117

واحد ساوه 181

واحد شاهرود 104

واحد شهرضا 197

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فراهان 244

واحد قائم شهر 107

واحد قوچان 206

واحد گچساران 149

واحد ماهشهر 191

واحد مرودشت 198

واحد نجف آباد 150

واحد نیشابور 130

واحد ورامین 143

واحد یاسوج 120

واحد یزد 105

کد مجموعه 2366 - مهندسی هسته اي- راکتور

مهندسی هسته اي - مهندسی انرژي هسته اي   41201

واحد بوشهر 146

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2367 - مهندسی هسته اي- پرتو پزشکی

مهندسی هسته اي - پرتو پزشکی   41208

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2370 - مهندسی نساجی - تکنولوژي

مهندسی نساجی   40837

واحد اراك 121

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

واحد یزد 105

کد مجموعه 2371 - مهندسی نساجی - شیمی و علوم الیاف

مهندسی نساجی   80301

واحد اراك 121

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

واحد یزد 105

کد مجموعه 2372 - مهندسی سیستم هاي انرژي

مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیست   41408

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد خمینی شهر 188

واحد علوم و تحقیقات 123

مهندسی سیستم هاي انرژي - مدل سازي انرژي   41412

واحد تهران جنوب 141

واحد علوم و تحقیقات 123

مهندسی سیستم هاي انرژي - فناوري هاي انرژي   41429

واحد تهران شمال 157

گروه  کشاورزي و منابع طبیعی

کد مجموعه 2401 - علوم و مهندسی محیط زیست

علوم و مهندسی محیط زیست   50668

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد اردبیل 119

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد اهواز 106

واحد بندرعباس 114

واحد بوشهر 146

واحد تبریز 102

واحد تنکابن 159

واحد تهران شمال 157

واحد تهران غرب 228

واحد دماوند 250

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد الهیجان 202

واحد همدان 171

واحد یزد 105

کد مجموعه 2404 - مهندسی مکانیک بیوسیستم

مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشین هاي کشاورزي   

50295

واحد اراك 121

واحد بناب 144

واحد تاکستان 170

واحد علوم و تحقیقات 123

مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژي هاي تجدید پذیر   50389

واحد اراك 121

واحد اقلید 161

واحد تاکستان 170

مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوري پس از برداشت   50390

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2405 - مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - مدیریت و تحلیل سامانه ها   

50300

واحد تاکستان 170

واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2406 - علوم و مهندسی باغبانی

علوم و مهندسی باغبانی - اصالح و بیوتکنولوژي گیاهان باغبانی

50190   

واحد ابهر 207

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد علوم و تحقیقات 123

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و پس از برداشت 

گیاهان باغبانی   50191

واحد اراك 121

واحد استهبان 145

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد بجنورد 182

واحد بیرجند 131

واحد جهرم 193

واحد دامغان 142

واحد رشت 117

واحد شهرکرد 133

واحد شیروان 169

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد کرج 115

واحد میانه 218

واحد یاسوج 120

کد مجموعه 2412 - علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی   50415

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آیت اله آملی 260

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران شمال 157

واحد دامغان 142

واحد ساري 208

واحد سبزوار 127

واحد سروستان 278
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد شهرضا 197

واحد شهر قدس 252

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قوچان 206

واحد نور 239

واحد ورامین 143

علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی   50417

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آزاد شهر 186

واحد آیت اله آملی 260

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران شمال 157

واحد دامغان 142

واحد سبزوار 127

واحد سروستان 278

واحد شهرکرد 133

واحد علوم پزشکی تهران 914

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قوچان 206

واحد ممقان 297

واحد نجف آباد 150

واحد نور 239

واحد نیشابور 130

واحد ورامین 143

علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذایی   

50418

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آیت اله آملی 260

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران شمال 157

واحد دامغان 142

واحد سبزوار 127

واحد سنندج 110

واحد شهرکرد 133

واحد علوم پزشکی تهران 914

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قوچان 206

واحد نیشابور 130

واحد ورامین 143

واحد یاسوج 120

علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی   50426

مرکز بین المللی کیش 916

واحد آزاد شهر 186

واحد آیت اله آملی 260

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران شمال 157

واحد دامغان 142

واحد سبزوار 127

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قوچان 206

واحد نور 239

واحد ورامین 143

کد مجموعه 2416 - اقتصاد کشاورزي

اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزي   50172

واحد قائم شهر 107

واحد کرج 115

اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست   50173

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد کرج 115

واحد مرودشت 198

اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي 

کشاورزي   50174

واحد قائم شهر 107

اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزي   50179

واحد تهران مرکزي 101

واحد رودهن 113

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد کرج 115

کد مجموعه 2418 - مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي 

سلولزي - کامپوزیت هاي لیگنوسلولزي

مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - کامپوزیت 

هاي لیگنوسلولزي   50643

واحد آستارا 164

واحد چالوس 158

واحد علوم و تحقیقات 123
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد کرج 115

کد مجموعه 2419 - مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي 

سلولزي - صنایع سلولزي

مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - صنایع 

سلولزي   50642

واحد آستارا 164

واحد چالوس 158

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرج 115

کد مجموعه 2420 - مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري 

خاك

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - بیولوژي و 

بیوتکنولوژي خاك   50126

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد اهواز 106

واحد تبریز 102

واحد مرودشت 198

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی، حاصل 

خیزي خاك و تغذیه گیاه   50144

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد اهواز 106

واحد دزفول 165

واحد میانه 218

کد مجموعه 2421 - مدیریت منابع خاك

مدیریت منابع خاك - فیزیک و حفاظت خاك   50128

واحد تبریز 102

واحد دزفول 165

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروز آباد 129

واحد کرج 115

مدیریت منابع خاك - منابع خاك و ارزیابی اراضی   50145

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد مرودشت 198

کد مجموعه 2424 - علوم دامی

علوم دامی - تغذیه دام   50118

واحد اراك 121

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد تبریز 102

واحد چالوس 158

واحد داراب 168

واحد رشت 117

واحد شبستر 195

واحد شهر قدس 252

واحد شهرکرد 133

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد کاشمر 212

واحد کرج 115

واحد مراغه 147

واحد ورامین 143

علوم دامی - تغذیه طیور   50121

واحد قائم شهر 107

علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیور   50153

واحد ابهر 207

واحد داراب 168

واحد شبستر 195

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرج 115

واحد ورامین 143

کد مجموعه 2427 - علوم و مهندسی آب- آبیاري و زهکشی

علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشی   50656

واحد اراك 121

واحد اهواز 106

واحد شهر قدس 252

واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فردوس 162

واحد قائم شهر 107

واحد کرمان 108

واحد الهیجان 202

کد مجموعه 2428 - علوم و مهندسی آب- سازه هاي آبی

علوم و مهندسی آب - سازه هاي آبی   50654

واحد اهواز 106

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرمان 108

کد مجموعه 2429 - علوم و مهندسی آب- منابع آب

علوم و مهندسی آب - منابع آب   50655

واحد اهواز 106

واحد شهر قدس 252

واحد علوم و تحقیقات 123
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد کرمان 108

واحد کرمانشاه 192

کد مجموعه 2430 - علوم و مهندسی آب- هوا شناسی 

کشاورزي

علوم و مهندسی آب - هواشناسی کشاورزي   50649

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2431 - ژنتیک و به نژادي گیاهی

ژنتیک و به نژادي گیاهی   50185

واحد اراك 121

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد اهواز 106

واحد بیرجند 131

واحد تاکستان 170

واحد تبریز 102

واحد رودهن 113

واحد زاهدان 109

واحد سنندج 110

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فردوس 162

واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192

واحد میانه 218

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد مجموعه 2432 - آگروتکنولوژي

آگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی   50670

واحد آیت اله آملی 260

واحد اراك 121

واحد اردستان 177

واحد ارسنجان 160

واحد اسالمشهر 238

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد اهواز 106

واحد ایالم 254

واحد بروجرد 112

واحد بم 240

واحد بیرجند 131

اد مغان واحد پارس آب 287

واحد تاکستان 170

واحد تبریز 102

واحد جیرفت 122

واحد چالوس 158

واحد خرم آباد 148

واحد خوي 137

واحد دامغان 142

واحد دزفول 165

واحد رامهرمز 230

واحد رشت 117

واحد رودهن 113

واحد زاهدان 109

واحد سبزوار 127

واحد سنندج 110

واحد شهر قدس 252

واحد شیروان 169

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فسا 134

واحد فیروز آباد 129

واحد قائم شهر 107

واحد کرج 115

واحد گرگان 173

واحد گناباد 140

واحد الهیجان 202

واحد مشهد 111

واحد مهاباد 166

واحد میانه 218

واحد میبد 179

واحد ورامین 143

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

واحد یاسوج 120

کد مجموعه 2434 - آگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرز

آگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرز   50669

واحد قائم شهر 107

واحد مشهد 111

کد مجموعه 2435 - بیوتکنولوژي کشاورزي

بیوتکنولوژي کشاورزي   50331

واحد سبزوار 127

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2437 - ترویج و آموزش کشاورزي پایدار

ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - ترویج کشاورزي پایدار و 

منابع طبیعی   50177

واحد بیرجند 131
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد شوشتر 204

واحد گرمسار 189

ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - آموزش کشاورزي پایدار و

 محیط زیست   50178

واحد ایالم 254

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2438 - توسعه کشاورزي

توسعه کشاورزي   50214

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2439 - حشره شناسی کشاورزي

حشره شناسی کشاورزي   50209

واحد اراك 121

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد جهرم 193

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد مهاباد 166

واحد ورامین 143

کد مجموعه 2440 - بیماري شناسی گیاهی

بیماري شناسی گیاهی   50607

واحد تبریز 102

واحد جهرم 193

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد گرگان 173

واحد مرودشت 198

واحد ورامین 143

کد مجموعه 2441 - علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل

علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل   50478

واحد چالوس 158

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد الهیجان 202

کد مجموعه 2443 - علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی 

جنگل

علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل   50479

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2444 - علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش 

آبزیان

علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیان   50431

واحد آزاد شهر 186

واحد اهواز 106

واحد بابل 156

واحد بندرعباس 114

واحد تنکابن 159

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد الهیجان 202

کد مجموعه 2448 - علوم و مهندسی مرتع

علوم و مهندسی مرتع   50474

واحد اراك 121

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد نور 239

کد مجموعه 2450 - علوم و مهندسی آبخیز

علوم و مهندسی آبخیز - حفاظت آب و خاك   50650

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

گروه  هنر

کد مجموعه 2502 - معماري

معماري   60206

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اراك 121

واحد اردبیل 119

واحد اردستان 177

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد امارات متحده عربی 222

واحد اهر 220

واحد اهواز 106

واحد بروجرد 112

واحد بم 240

واحد بوشهر 146

واحد بیرجند 131

واحد بین المللی ارس 898

واحد پردیس 501

واحد تبریز 102

واحد تفرش 247

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزي 101

واحد چالوس 158
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

واحد خلخال 213

واحد دامغان 142

واحد رشت 117

واحد زاهدان 109

واحد زنجان 138

واحد ساري 208

واحد ساوه 181

واحد سمنان 128

واحد سنندج 110

واحد شبستر 195

واحد شهرکرد 133

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوین 214

واحد کرج 115

واحد کرمان 108

واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150

واحد نور 239

واحد همدان 171

واحد یاسوج 120

کد مجموعه 2503 - شهرسازي

شهرسازي   60214

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد امارات متحده عربی 222

واحد اهواز 106

واحد بروجرد 112

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزي 101

واحد شهر قدس 252

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوین 214

واحد کرمان 108

واحد کرمانشاه 192

واحد مرند 125

واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150

واحد یاسوج 120

طراحی شهري   60215

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

کد مجموعه 2504 - پژوهش هنر

پژوهش هنر   60115

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی   60174

مرکز بین المللی کیش 916

واحد تهران مرکزي 101

کد مجموعه 2509 - معماري منظر

معماري منظر   60231

واحد بین المللی ارس 898

واحد شبستر 195

گروه  دامپزشکی

      با توجه به اعالم دفتر گسترش آموزش عالی وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوري دوره هاي دکتري تخصصی 

(دستیاري) دامپزشکی، شامل حدود 60 واحد درسی 

است.  لذا دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد مجاز به

 انتخاب رشته هاي تخصصی (دستیاري) دامپزشکی نمی 

باشند و فقط دانش آموختگان دکتري عمومی دامپزشکی 

می توانند در آن شرکت نمایند.

کد مجموعه 2701 - جراحی دامپزشکی

جراحی دامپزشکی   10512

تخصصی - دستیاري

واحد ارومیه 103

واحد شهرکرد 133

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کازرون 152

واحد کرج 115

کد مجموعه 2702 - مامایی و بیماري هاي تولید مثل دام

مامایی و بیماري هاي تولید مثل دام   10564

تخصصی - دستیاري

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرج 115
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جدول شماره (1): نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی 

کد مجموعه 2703 - بیماري هاي داخلی دام هاي کوچک

بیماري هاي داخلی دام هاي کوچک   10563

تخصصی - دستیاري

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2704 - بیماري هاي داخلی دام هاي بزرگ

بیماري هاي داخلی دام هاي بزرگ   10562

تخصصی - دستیاري

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کازرون 152

کد مجموعه 2705 - رادیولوژي دامپزشکی

رادیولوژي دامپزشکی   10547

تخصصی - دستیاري

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2706 - کلینیکال پاتولوژي دامپزشکی

کلینیکال پاتولوژي دامپزشکی   10509

تخصصی - دستیاري

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2707 - پاتولوژي دامپزشکی

پاتولوژي دامپزشکی   10502

واحد ارومیه 103

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2708 - بهداشت و بیماري هاي پرندگان

بهداشت و بیماري هاي پرندگان   10542

تخصصی - دستیاري

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرج 115

کد مجموعه 2710 - بهداشت و بیماري هاي آبزیان

بهداشت و بیماري هاي آبزیان   10561

تخصصی - دستیاري

واحد بابل 156

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2711 - بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی   10503

واحد آیت اله آملی 260

واحد بین المللی ارس 898

واحد تهران شمال 157

واحد شهر قدس 252

واحد شهرکرد 133

واحد علوم پزشکی تبریز 910

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کازرون 152

کد مجموعه 2712 - بهداشت خوراك دام

بهداشت خوراك دام   10541

واحد شبستر 195

کد مجموعه 2714 - انگل شناسی دامپزشکی

انگل شناسی دامپزشکی   10507

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرج 115

واحد گرمسار 189

کد مجموعه 2715 - باکتري شناسی

باکتري شناسی   10551

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2716 - ویروس شناسی

ویروس شناسی   10552

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2717 - قارچ شناسی

قارچ شناسی   10555

واحد تنکابن 159

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2718 - ایمنی شناسی

ایمنی شناسی   10553

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2722 - فارماکولوژي دامپزشکی

فارماکولوژي   10556

واحد علوم پزشکی تهران 914

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2723 - فیزیولوژي

فیزیولوژي   10557

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2724 - آناتومی و جنین شناسی مقایسه اي

آناتومی و جنین شناسی مقایسه اي   10544

واحد علوم و تحقیقات 123

گروه  زبان

کد مجموعه 2801 - آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه   20322

واحد مشهد 111

کد مجموعه 2802 - ادبیات فرانسه

ادبیات فرانسه   20327

مرکز بین المللی کیش 916
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واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد مشهد 111

کد مجموعه 2803 - آموزش زبان روسی

آموزش زبان روسی   20397

واحد تهران شمال 157

کد مجموعه 2804 - آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی   20332

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

کد مجموعه 2805 - آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی   20312

مرکز بین المللی کیش 916

واحد اردبیل 119

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد اهر 220

واحد بناب 144

واحد بوشهر 146

واحد بین المللی ارس 898

واحد تبریز 102

واحد تربت حیدریه 132

واحد تنکابن 159

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزي 101

واحد سراب 124

واحد شهرضا 197

واحد شهرکرد 133

واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

اد کتول واحد علی آب 184

واحد قائم شهر 107

واحد قشم 217

واحد کرج 115

واحد کرمان 108

واحد مراغه 147

واحد مالیر 196

واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150

واحد ورامین 143

کد مجموعه 2806 - زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی   20311

واحد اراك 121

واحد بروجرد 112

واحد تبریز 102

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرج 115

واحد کرمان 108

کد مجموعه 2808 - زبان شناسی

زبان شناسی   20394

ادان واحد آب 151

واحد آباده 216

واحد اردبیل 119

واحد اصفهان - خوراسگان 175

واحد اهر 220

واحد اهواز 106

واحد ایالم 254

واحد بوشهر 146

واحد تاکستان 170

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزي 101

واحد خمین 262

واحد رودهن 113

واحد زاهدان 109

واحد زنجان 138

واحد ساري 208

واحد سنندج 110

واحد شاهرود 104

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد قم 154

واحد کرمانشاه 192

واحد مرودشت 198
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کد مجموعه 2809 - زبان هاي باستانی ایران

زبان هاي باستانی ایران   21096

واحد تهران مرکزي 101

واحد علوم و تحقیقات 123
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  هاي تابعه غیر ایرانی به تفکیک شهرستان اقامت اتباع جهتممنوعه هاي  و شهرستان ها اسامی استان ):2(جدول شماره 

  هاي ممنوعه شهرستان  استان  ردیف
  .باشد ممنوع می )غیر از شهرستان تبریز(در سطح استان اقامت اتباع افغانی   آذربایجان شرقی   1

  آذربایجان غربی   2
و سایر اتبـاع غیـر ایرانـی در شـهرهاي مـرزي اسـتان        )ارومیهغیر از شهرستان (در سطح استان ع افغانی اقامت اتبا
  .باشد ممنوع می

  اردبیل   3
سـوار،   آباد، بیله و اقامت اتباع عراقی در شهرهاي پارس )اردبیلغیر از شهرستان (در سطح استان اقامت اتباع افغانی 

  .باشد ممنوع میشهر و نمین  گرمی، مشکین

  اصفهان  4
شـهر، سـمیرم، چادگـان، خوانسـار، دهاقـان، نـائین،        اقامت اتباع افغانی در شهرهاي نطنز، فریدن، فریدون

  .باشد گلپایگان، خور و بیابانک، اردستان و بخش ابوزید از شهرستان آران و بیدگل ممنوع می
  .استان بالمانع استکل در  غیر ایرانیاقامت اتباع   البرز  5

  یالم ا  6
هـاي مهـران،    و اقامت سایر اتباع غیر ایرانی در شهرستان )ایالمغیر از شهرستان (در سطح استان اقامت اتباع افغانی 

  .باشد ممنوع میدهلران و شهرهاي مرزي استان 
  .باشد هاي دیلم و گناوه ممنوع می اقامت اتباع افغانی در شهرستان  بوشهر  7

  تهران  8
بالمـانع   )شهرداري تهران براي اتباع افغانی 13به استثناء منطقه خجیر در منطقه (در کل استان  یغیر ایراناقامت اتباع 

  .باشد می
  .باشد ممنوع می )شهرکردغیر از شهرستان (در سطح استان اقامت اتباع افغانی   چهارمحال و بختیاري   9

  خراسان جنوبی   10

زي نهبندان، سربیشـه، درمیـان، قـاین، زیرکـوه، فـردوس،      هاي مر اقامت کلیه اتباع غیر ایرانی در شهرستان
اقامـت  . هاي بیرجند و خوسف مجاز است اقامت اتباع افغانی در شهرستان. باشد سرایان و طبس ممنوع می

  .باشد ممنوع می )غیر از شهرستان بیرجند(اتباع عراقی در سطح استان 

  خراسان رضوي   11
جام، قوچان، تایبـاد، خـواف، سـرخس، کـالت نـادري و       مرزي تربتهاي  شهرستاناقامت اتباع افغانی در 

  .درگز ممنوع است
  .باشد ممنوع می )بجنوردغیر از شهرستان (و عراقی در سطح استان اقامت اتباع افغانی   خراسان شمالی   12

  خوزستان   13

و تردد سایر اتباع غیر ایرانی در و اقامت ) هاي اهواز و گتوند غیر از شهرستان(اقامت اتباع افغانی در سطح استان 
  .باشد هاي آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان ممنوع می شهرستان

هاي آبـادان و خرمشـهر بالمـانع     گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان غیر ایرانی داراياقامت اتباع  :تبصره 
  .باشد می

  زنجان  14
هـاي زنجـان و    و صرفاً شهرسـتان  باشد ممنوع می )انزنجغیر از شهرستان (در سطح استان اقامت اتباع افغانی 

  .خدابنده براي اقامت اتباع عراقی مجاز است

  سمنان  15
مرکز آمایش معـراج یـک و منطقـه      تردد و اقامت اتباع غیر ایرانی در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام،

هاي شاهرود و دامغان  دامغان از جاده جندق به طرف مرکز آمایش سراج و اقامت اتباع افغانی در شهرستان
  .باشد ممنوع می

  سیستان و بلوچستان  16

و اقامـت  و تـردد اتبـاع غیرایرانـی در      )غیر از شهرسـتان زاهـدان  ( کل استاناقامت اتباع افغانی و عراقی در 
هـاي خـاش، ایرانشـهر، سـراوان و      هاي مـرزي شهرسـتان   و زهک و نیز بخشهاي زابل، هیرمند  شهرستان

  . چابهار ممنوع است

  فارس  17
ریز و خـنج   مهر، رستم، نی هاي فیروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، شهرستاناقامت اتباع افغانی در 

  .باشد ممنوع می
  .باشد ممنوع می )قزوینغیر از شهرستان (در کل استان اقامت اتباع افغانی   قزوین  18
  .استان بالمانع استکل در  غیر ایرانیاقامت اتباع   قم  19

  کردستان  20

باع غیر ایرانـی در بخـش مرکـزي    و اقامت کلیه ات )غیر از شهرستان سنندج(اقامت اتباع افغانی در سطح استان 
ممنوع  )به استثناء مهمانشهرها(هاي بانه و مریوان و همچنین شهرهاي مرزي استان  شهرستان سقز و شهرستان

  .باشد می

  کرمان   21

هاي منوجان، بافت، عنبرآباد، ریگـان، بـم، قلعـه گـنج، فاریـاب، نرماشـیر،        اقامت اتباع افغانی در شهرستان
ستان رغیر از شه(استان  سطحرودبار ممنوع است همچنین اقامت اتباع عراقی در  ،نار، فهرجکهنوج، جیرفت، ا

  .باشد میممنوع  )کرمان

  کرمانشاه   22
و کلیه اتباع غیر ایرانی در شهرهاي مرزي استان  )غیر از شهرستان کرمانشاه(در سطح استان اقامت اتباع افغانی 

  .باشد ممنوع می
  .باشد ممنوع می )یاسوجغیر از شهرستان (در سطح استان اقامت اتباع افغانی   حمدکهگیلویه و بویرا  23
  .باشد ممنوع می )هاي گرگان و گنبد غیر از شهرستان(در کل استان اقامت اتباع افغانی   گلستان  24
  .باشد ممنوع می )رشتغیر از شهرستان (در سطح استان اقامت اتباع افغانی   گیالن   25
  .باشد ممنوع می )آباد خرمغیر از شهرستان (در سطح استان قامت اتباع افغانی ا  لرستان  26
  .باشد ممنوع می )ساريغیر از شهرستان (در سطح استان اقامت اتباع افغانی   مازندران   27

  مرکزي   28
، محـالت، زرندیـه  فراهـان، فـرمهین،   هاي آشتیان، تفرش، خمین، شـازند،   شهرستاناقامت اتباع افغانی در 

  .باشد کمیجان و خنداب ممنوع می
  .باشد ممنوع می ابوموسی و جاسکهاي  غیر ایرانی صرفاً در شهرستاناقامت اتباع   هرمزگان  29
  .باشد ممنوع می )همدانغیر از شهرستان (در سطح استان اقامت اتباع افغانی   همدان  30
  .باشد ق ممنوع میهاي خاتم و باف شهرستاناقامت اتباع افغانی صرفاً در   یزد  31
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عی و غیــر دولتــی اي غیــر انتفــادانشـگاه آزاد اســالمی مؤسســه 

است. هـیچ شخصـی اعـم از حقیقـی یـا حقـوقی در آن سـهمی        

شـود.  هاي آن درخود دانشگاه هزینه مینداشته و تمام دریافت

هیچ کس حق برداشت مبلغی به عنـوان سـهم یـا سـود نـدارد.      

رسـد و  به تصویب مراجع قانونی می هتراز مالی دانشگاه هر سال

 قابل ارائه به عموم مردم است.
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