جدول شماره ( :)1نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی( )ph.dبا آزمون و بدون آزمون سال 1394

کدرشته

رشته  -گرایش

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

گروه پزشکی
21213

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

10503

بهداشت مواد غذایی

10507

انگل شناسی دامپزشکی

واحد تهران جنوب ()141

-1تئوریهای مدیریت

3

واحد تهران شمال ()157

-2برنامه ریزی در نظام بهداشت ودرمان

2

واحد ساری ()208

-3آمارزیستی

1

واحد سمنان ()128

-4سازمان ومدیریت بهداشت ودرمان

2

-5اقتصادبهداشت ودرمان

2

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

گروه دامپزشکی
واحد آیت ا ...آملی ()260

-1بهداشت وبازرسی گوشت

1

واحد تبریز ()102

-2بهداشت وصنایع شير

1

واحد شهرکرد ()133

-3ميکروب شناسی موادغذایی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4شيمی موادغذایی

1

-5صنایع گوشت (شامل گوشت سفيد  ،قرمز و ماهی )

1

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-1کرم های گردوبيماریها

3

-2کرم های پهن (ترماتودهاوسستدها)وبيماریها

3

-3تك یاخته شناسی وبيماریها

3

-4بندپایان وبيماریها

3

-5آسيب شناسی

2

-6کلينيکال پاتولوژی

2

-7زبان تخصصی انگليسی

4

داشتن دانشنامه دکتری حرفه ای دامپزشکی و کارشناسی ارشد در رشته انگل شناسی دامپزشکی از شرایط ورود به دوره دکتری تخصصی رشته
انگل شناسی دامپزشکی می باشد.
10508

قارچ شناسی دامپزشکی

4

واحد تنکابن ()159

-1قارچ شناسی وبيماریها

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2باکتری شناسی

1

-3تك یاخته شناسی

1

-4ایمنی شناسی

2

-5بيماریهای مشترك

1

-6زبان تخصصی انگليسی

2

داشتن دانشنامه دکتری حرفه ای دامپزشکی  ،دکتری عمومی پزشکی و داروسازی و کارشناسی ارشد در رشته های میکروبیولوژی  ،ایمونولوژی ،
قارچ شناسی پزشکی از شرایط ورود به دوره دکتری تخصصی رشته قارچ شناسی دامپزشکی می باشد.
10514

فارماکولوژی دامپزشکی

واحد علوم و تحقيقات ()123

-1فارماکولوژی
-2سم شناسی

4

-3فيزیولوژی

2

-4بيوشيمی

2

-5زبان تخصصی انگليسی

2

داشتن دانشنامه دکتری عمومی دامپزشکی  ،دکتری عمومی سایر رشته های گروه پزشکی و کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی از شرایط
ورود به دوره دکتری تخصصی رشته فارماکولوژی دامپزشکی می باشد.

19

4
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کدرشته

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

10515

فيزیولوژی دامپزشکی

واحد علوم و تحقيقات ()123

مواد امتحانی

ضرایب

-1فيزیولوژی یك

7

-2فيزیولوژی دو

7

-3فارماکولوژی

1

-4آناتومی

1

-5بافت شناسی

1

-6بيوشيمی
-7جنين شناسی
-8زبان تخصصی انگليسی

1
0.50
2

داشتن دانشنامه دکتری حرفه ای دامپزشکی  ،دکتری عمومی سایر رشته های گروه پزشکی و کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی از شرایط
ورود به دوره دکتری تخصصی رشته فیزیولوژی دامپزشکی می باشد.
10520

آناتومی و جنين شناسی دامپزشکی

واحد علوم و تحقيقات ()123

10524

بهداشت آبزیان

واحد علوم و تحقيقات ()123

10525

دستياری ميکروبيولوژی دامپزشکی

واحد علوم و تحقيقات ()123

10526

دستياری رادیولوژی دامپزشکی

واحد علوم و تحقيقات ()123

10527

دستياری جراحی دامپزشکی

واحد علوم و تحقيقات ()123

-1آناتومی پایه

1

-2آناتومی مقایسه ای 1

4

-3آناتومی مقایسه ای 2

4

-4بافت شناسی 1

3

-5بافت شناسی 2

4

-6جنين شناسی

1

-1تغذیه و تکثير پرورش آبزیان

2

-2ویروس شناسی  ،باکتری شناسی  ،قارچ شناسی  ،انگل شناسی

10

و بيماریهای مربوط به آنها

20

-3کنترل کيفی و بهداشتی فرآورده های دریایی

1

-4آناتومی  ،فيزیولوژی و آسيب شناسی آبزیان

2

-5زبان تخصصی انگليسی

3

-1ویروس شناسی عمومی

3

-2بيماریهای ویروسی

3

-3باکتری شناسی

3

-4بيماریهای باکتریائی

3

-5ایمنی شناسی

3

-6قارچ شناسی وبيماریهای قارچی

2

-7زبان تخصصی انگليسی

3

-1رادیولوژی دامپزشکی

7

-2فيزیك پزشکی

7

-3تشریح دامپزشکی

4

-4جراحی دامپزشکی

1

-5بيماری های اندامهای حرکتی

4

-6زبان تخصصی انگليسی

4

-1اصول جراحی

3

-2هوشبری

3

-3جراحی های عمومی اسب

4

-4جراحی های عمومی گاو

3

-5جراحی عمومی دامهای کوچك

4

-6بيماریهای اندامهای حرکتی

3

-7رادیولوژی دامپزشکی

2

-8زبان تخصصی انگليسی

3
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کدرشته
10528

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

دستياری مامایی و بيماریهای توليد مثل واحد علوم و تحقيقات ()123
دام

10529

دستياری بيماریهای داخلی دامهای

واحد علوم و تحقيقات ()123

بزرگ

مواد امتحانی
-1مامایی دامپزشکی

1

-2فيزیولوژی توليدمثل

1

-3اندوکرینولوژی

1

-4تلقيح مصنوعی

1

-5اورام پستان

1

-6بيماریهای توليدمثل دام بزرگ

1

-7بيماریهای توليدمثل دام کوچك

1

-8زبان تخصصی انگليسی

1

-1اصول معاینه دام

10530

دستياری بيماریهای داخلی دامهای
کوچك

10531

دستياری بهداشت و بيماریهای طيور

واحد علوم و تحقيقات ()123

10532

دستياری پاتولوژی دامپزشکی

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2بيماری های متابوليك
-3مسموميت دام

3.50

-4بيماریهای درونی دامهای بزرگ

3.50

-6کلينيکال پاتولوژی
-7بيماری های عفونی(باکتریایی،ویروسی،انگلی وقارچی)

3

-8زبان تخصصی انگليسی

3

-1اصول معاینه دامهای کوچك

1

-2بيماریهای درونی دامهای کوچك

6

-3بيماریهای پوست وغدددرون ریز

2

-4بيماریهای چشم وگوش

2

-5بيماریهای عفونی و انگلی دامهای کوچك

2

-6کلينيکال پاتولوژی و فارماکولوژی دامهای کوچك

2

-7رادیولوژی دامپزشکی

3

-8زبان تخصصی انگليسی

2

-1بيماریهای طيور

21

12.50

-2تغذیه طيور

1.50

-3انگل شناسی طيور

1.50

-4آسيب شناسی طيور

10533

1
1

-5زبان تخصصی انگليسی

دستياری کلينيکال پاتولوژی دامپزشکی واحد علوم و تحقيقات ()123

3
3.50

-5پاتولوژی(آسيب شناسی)

واحد علوم و تحقيقات ()123

ضرایب

1.50
3

-1آسيب شناسی عمومی

4

-2آسيب شناسی اختصاصی

4

-3انکولوژی

3

-4کالبد گشایی

2

-5بافت شناسی عمومی

2

-6بافت شناسی اختصاصی

2

-7زبان تخصصی انگليسی

1

-1بيوشيمی بالينی

6

-2هماتولوژی بالينی

6

-3ميکروبيولوژی

2

-4انگل شناسی

2

-5ایمونولوژی

2

-6قارچ شناسی

1

-7زبان تخصصی انگليسی

1
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کدرشته

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

10538

بهداشت خوراك دام

واحد شبستر ()195

20101

زبان وادبيات فارسی

20114

ادبيات غنایی

مواد امتحانی

ضرایب

-1زبان تخصصی انگليسی

2

-2اصول تغذیه دام

3

-3ميکروب شناسی

3

-4تجزیه خوراك دام

4

-5بيوشيمی عمومی

2

-6فيزیولوژی دستگاه گوارش

1

-7سم شناسی

1

گروه علوم انسانی
واحد اراك ()121

-1متون نظم

3

واحد اهر ()220

-2متون نثرودستورزبان

3

واحد بناب ()144

-3صناعات ادبی ( کليات مسائل ادبی )

1

واحد بوشهر ()146

-4تاریخ ادبيات وسبك شناسی

2

واحد تبریز ()102

-5عربی (اعراب گذاری وترجمه وتجزیه وترکيب)

2

واحد تربت حيدریه ()132

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد جيرفت ()122
واحد خلخال ()213
واحد دورود ()248
واحد دهاقان ()183
واحد رامهرمز ()230
واحد رودهن ()113
واحد زاهدان ()109
واحد زنجان ()138
واحد ساوه ()181
واحد سبزوار ()127
واحد سيرجان ()203
واحد شبستر ()195
واحد شهرکرد ()133
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد فيروزآباد ()129
واحد قائم شهر ()107
واحد کاشان ()116
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد گچساران ()149
واحد گرگان ()173
واحد مشهد ()111
واحد نجف آباد ()150
واحد نيشابور ()130
واحد ورامين ()143
واحد همدان ()171
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105

واحد نجف آباد ()150
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-1متون نظم

3

-2متون نثرودستورزبان

3

-3صناعات ادبی ( کليات مسائل ادبی )

1

-4تاریخ ادبيات وسبك شناسی

2

-5عربی (اعراب گذاری وترجمه وتجزیه وترکيب)

2

-6زبان تخصصی انگليسی

1
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کدرشته

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

20205

زبان و ادبيات عرب

20311

زبان وادبيات انگليسی

20312

آموزش زبان انگليسی

20327

ادبيات فرانسه

مواد امتحانی

ضرایب

واحد آبادان ()151

-1مباحث صرف ونحو

1

واحد تهران شمال ()157

-2اعراب گذاری وترجمه متون قدیم وجدید

1

واحد تهران مرکزی ()101

-3آشنائی باروش تحقيق ومراجع ومنابع تحقيق درزمينه زبان

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

وادبيات عرب

واحد قم ()154

-4القای محاضره ومقاله نویسی به زبان فصيح ادبی عربی روز

1

واحد کاشمر ()212

-5معانی وبيان وبدیع

1

واحد گرمسار ()189

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران شمال ()157

-1نقدادبی

3

واحد تهران مرکزی ()101

-2تاریخ ادبيات

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3رمان

2

-4نمایشنامه

2

-5شعرانگليسی

2

-6زبان انگليسی(خواندن و درك مفاهيم و دستور زبان )

2

-7زبان دوم -فرانسه یا آلمانی

1

-1زبان عمومی ( حداقل برابر  550نمره تافل )

4

واحد اهر ()220

-2مسائل آموزش زبان

2

واحد تبریز ()102

-3ارزشيابی

3

واحد تربت حيدریه ()132

-4زبان شناسی

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

واحد تنکابن ()159
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد سراب ()124
واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قشم ()217
واحد کرج ()115
واحد مالیر ()196
واحد ميبد ()179

واحد تهران مرکزی ()101

-1ادبيات فرانسه در قرن بيستم

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2نقدتفسيری

1

-3شعردرقرون( 19و)20

1

-4دستور زبان فرانسه

1

-5کالسی سيسم و رومانتيسم

1

-6ترجمه از زبان فارسی به فرانسه شامل ترجمه متون اسالمی و

1

ترجمه متون ادبی

23
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کدرشته
20390

رشته  -گرایش
* زبانشناسی همگانی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اردبيل ()119

-1نحو

1.50

واحد اهر ()220

-2مکاتب زبان شناسی

1.50

واحد ایالم ()254

-3آواشناسی وواج شناسی

1.50

واحد آبادان ()151

-4ساخت واژه

1.50
1.50

واحد بوشهر ()146

-5معنی شناسی وکاربردشناسی (پيام کاوی)

واحد تهران جنوب ()141

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران شمال ()157

-7زبان شناسی ميان رشته ای  -جامعه شناسی زبان

1

واحد تهران مرکزی ()101

-8زبان شناسی ميان رشته ای  -روانشناسی زبان

1

واحد زاهدان ()109

-9زبان شناسی ميان رشته ای  -زبان شناسی کاربردی

1

واحد زنجان ()138
واحد ساری ()208
واحد سنندج ()110
واحد شاهرود ()104
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرمانشاه ()192
واحد مرودشت ()198

دروس انتخابی رشته زبان شناسی همگانی  :انتخاب یک درس از دروس  7تا 9
20401

-1ادیان

4

واحد تهران شمال ()157

-2عرفان اسالمی

3

الهيات و معارف اسالمی  -ادیان و عرفان واحد آیت ا ...آملی ()260
واحد تهران مرکزی ()101

-3کالم وفرق

2

واحد خرم آباد ()148

-4زبان عربی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5زبان تخصصی انگليسی

4

واحد قم ()154
واحد گرگان ()173
واحد نجف آباد ()150
واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139

20402

الهيات و معارف اسالمی  -تاریخ و تمدن واحد تاکستان ()170
ملل اسالمی

واحد تهران مرکزی ()101

-1تاریخ اسالم

3

-2فرهنگ و تمدن اسالمی

2

واحد خمين ()262

-3زبان عربی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4زبان تخصصی انگليسی

2

واحد قم ()154
واحد مشهد ()111

20405

الهيات و معارف اسالمی  -علوم قرآن و واحد اردبيل ()119
حدیث

-1تفسير وعلوم قرآن

4

واحد اروميه ()103

-2حدیث

3

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-3زبان عربی

4

-4زبان تخصصی انگليسی

2

واحد آبادان ()151
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد خرم آباد ()148
واحد زنجان ()138
واحد سمنان ()128
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد گرگان ()173
واحد همدان ()171
واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139
واحد یزد ()105
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کدرشته
20407

رشته  -گرایش

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

الهيات و معارف اسالمی  -فقه ومبانی

واحد اهواز ()106

-1اصول فقه

3

حقوق اسالمی

واحد بابل ()156

-2فقه

4

واحد تربت حيدریه ()132

-3زبان عربی

4

-4زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد خمين ()262
واحد دامغان ()142
واحد رامهرمز ()230
واحد زاهدان ()109
واحد سمنان ()128
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد محالت ()200
واحد مشهد ()111
واحد نجف آباد ()150
واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139

20409

الهيات و معارف اسالمی  -فلسفه و کالم واحد اهواز ()106
اسالمی

-1منطق و کالم

3

واحد تهران جنوب ()141

-2فلسفه

4

واحد تهران شمال ()157

-3زبان عربی

4

-4زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تهران مرکزی ()101
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد نجف آباد ()150
واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139

20424

20425

کالم

واحد تهران مرکزی ()101

-1فلسفه غرب

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2فلسفه اسالمی

1

واحد نجف آباد ()150

-3کالم جدید

2

-4کالم اسالمی

2

-5آشنایی باادیان

1

عرفان اسالمی و اندیشه امام خمينی (س) واحد اهواز ()106
واحد تهران مرکزی ()101

-6زبان عربی

1

-7زبان تخصصی انگليسی

1

-1ادبيات فارسی

3

-2کالم اسالمی

3

واحد خمين ()262

-3فلسفه اسالمی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4عرفان اسالمی

4

واحد قم ()154

-5زبان عربی

3

واحد نجف آباد ()150

-6زبان تخصصی انگليسی

2

واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139

20429

علوم قرآن و حدیث

20443

فقه شافعی

واحد تهران مرکزی ()101

-1تفسير وعلوم قرآن

4

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2حدیث

3

-3زبان عربی

4

-4زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران مرکزی ()101

-1فقه

4

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2اصول

3

واحد یادگار امام خمينی (ره)

-3زبان عربی

4

شهرری ()139

-4زبان تخصصی انگليسی

2
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کدرشته
20456

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمينی واحد اهواز ()106
(ره)

مواد امتحانی

ضرایب

-1اصول فقه

3

واحد تبریز ()102

-2فقه

4

واحد خمين ()262

-3زبان عربی

4

-4زبان تخصصی انگليسی

2

واحد قم ()154
واحد مشهد ()111
واحد نجف آباد ()150
واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139

20516

علوم ارتباطات

20534

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی

واحد اردبيل ()119

-1مباحث اختصاصی علوم ارتباطات شامل ( الف  -اصول

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

ومفاهيم ارتباطات جمعی  ،ب  -ارتباطات و رشد اجتماعی  ،ج

واحد تهران شرق ()284

 -ارتباط و توسعه  ،د  -ارتباطات سازمانی  ،ه -مدیریت

واحد تهران شمال ()157

سازمانهای ارتباطی )

واحد تهران مرکزی ()101

-2مباحث عمومی علوم ارتباطات شامل ( الف -اصول مفاهيم

واحد علوم و تحقيقات ()123

ارتباطات  ،ب -نظریه های ارتباطات  ،ج  -سير تکوینی در

3

3

دانش ارتباطات )
-3نگارش مقاله تخصصی ازمسائل(اجتماعی-اقتصادی

2

وسياسی)روز

2

-4آماروروش تحقيق

3

-5زبان تخصصی انگليسی

اقتصادی و توسعه

20535

20536

واحد تهران شمال ()157

-2روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-3حوزه های تخصصی جامعه شناسی1

1

واحد دهاقان ()183

-4حوزه های تخصصی جامعه شناسی2

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5جامعه شناسی ایران

1

-6زبان تخصصی انگليسی

1

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی

واحد تهران شمال ()157

-1بينش جامعه شناسی

1

فرهنگی

واحد تهران مرکزی ()101

-2روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی

1

واحد دهاقان ()183

-3حوزه های تخصصی جامعه شناسی1

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4حوزه های تخصصی جامعه شناسی2

1

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی
گروه های اجتماعی

20537

واحد بابل ()156

-1بينش جامعه شناسی

1

-5جامعه شناسی ایران

1

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-1بينش جامعه شناسی

1

واحد دهاقان ()183

-2روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3حوزه های تخصصی جامعه شناسی1

1

-4حوزه های تخصصی جامعه شناسی2

1

-5جامعه شناسی ایران

1

-6زبان تخصصی انگليسی

1

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی

واحد تهران شمال ()157

-1بينش جامعه شناسی

1

سياسی

واحد تهران مرکزی ()101

-2روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی

1

واحد جهرم ()193

-3حوزه های تخصصی جامعه شناسی1

1

واحد دهاقان ()183

-4حوزه های تخصصی جامعه شناسی2

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5جامعه شناسی ایران

1

واحد گرمسار ()189

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد نراق ()185

26

جدول شماره ( :)1نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی( )ph.dبا آزمون و بدون آزمون سال 1394

کدرشته
20538

رشته  -گرایش

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی

واحد تهران شمال ()157

-1بينش جامعه شناسی

1

مسائل اجتماعی ایران

واحد تهران مرکزی ()101

-2روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی

1

واحد دهاقان ()183

-3حوزه های تخصصی جامعه شناسی1

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4حوزه های تخصصی جامعه شناسی2

1

20541

جامعه شناسی ورزش

20543

فرهنگ و ارتباطات

واحد تهران مرکزی ()101

20603

برنامه ریزی درسی

20628

فلسفه تعليم و تربيت

-5جامعه شناسی ایران

1

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-1بينش جامعه شناسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی

1

-3نظریه های جامعه شناسی ورزش

1

-4اصول مبانی و حوزه های مرتبط با جامعه شناسی ورزش

1

-5جامعه شناسی ایران

1

-6زبان تخصصی انگليسی

1

-1مباحث اختصاصی علوم ارتباطات شامل ( الف  -اصول

3

ومفاهيم ارتباطات جمعی  ،ب  -ارتباطات و رشد اجتماعی  ،ج
 ارتباط و توسعه  ،د  -ارتباطات سازمانی  ،ه -مدیریتسازمانهای ارتباطی )
-2مباحث عمومی علوم ارتباطات شامل ( الف -اصول مفاهيم

3

ارتباطات  ،ب -نظریه های ارتباطات  ،ج  -سير تکوینی در
دانش ارتباطات )
-3نگارش مقاله تخصصی ازمسائل(اجتماعی-اقتصادی

2

وسياسی)روز

2

-4آماروروش تحقيق

3

-5زبان تخصصی انگليسی

واحد اراك ()121

-1روانشناسی تربيتی

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2تعليم وتربيت اسالمی

1

واحد آزادشهر ()186

-3آماروروشهای تحقيق

1

واحد تبریز ()102

-4اصول وفلسفه تعليم وتربيت

1

واحد تهران جنوب ()141

-5برنامه ریزی درسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-6زبان تخصصی عربی

1

-7زبان تخصصی انگليسی

1

واحد رودهن ()113
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد المرد ()243
واحد مرند ()125

واحد اراك ()121

-1روانشناسی تربيتی

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2تعليم وتربيت اسالمی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-3آماروروشهای تحقيق

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4اصول وفلسفه تعليم وتربيت

1
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-5برنامه ریزی درسی

1

-6زبان تخصصی عربی

1

-7زبان تخصصی انگليسی

1
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کدرشته

رشته  -گرایش

20702

روانشناسی تربيتی

20705

روانشناسی عمومی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اردبيل ()119

-1یادگيری

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2روانشناسی رشد

1

واحد اهواز ()106

-3اندازه گيری وارزشيابی

1

واحد بابل ()156

-4آمار و روش تحقيق درعلوم تربيتی

1

واحد بجنورد ()182

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد بندرعباس ()114

-6روانشناسی تربيتی

1

واحد تبریز ()102
واحد تهران مرکزی ()101
واحد خمين ()262
واحد رودهن ()113
واحد زاهدان ()109
واحد زنجان ()138
واحد ساری ()208
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد شهرکرد ()133
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرمان ()108
واحد گرمسار ()189
واحد مرودشت ()198

واحد اردبيل ()119

-1روانشناسی رشد

1

واحد اروميه ()103

-2روانشناسی شخصيت ومرضی

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-3کودکان استثنائی

1

واحد اهواز ()106

-4روانشناسی فيزیولوژیك وانگيزش وهيجان

1

واحد ایالم ()254

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد بجنورد ()182

-6آماروروش تحقيق

1

-7علم النفس

1

واحد بروجرد ()112
واحد بندرعباس ()114
واحد بوشهر ()146
واحد تبریز ()102
واحد تنکابن ()159
واحد تهران مرکزی ()101
واحد خمين ()262
واحد رشت ()117
واحد زاهدان ()109
واحد زرند ()211
واحد ساری ()208
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد شاهرود ()104
واحد شهرکرد ()133
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرج ()115
واحد کرمانشاه ()192
واحد گرگان ()173
واحد مرودشت ()198
واحد نيشابور ()130
واحد یاسوج ()120
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کدرشته
20709

20712

20807

رشته  -گرایش
روانشناسی سالمت

نام و کد واحدهای دانشگاهی
واحد کرج ()115

-1روانشناسی بالينی ونظریه های روان درمانی

1

واحد گرگان ()173

-2رشدواختالالت رشدی

1

مرکزبين المللی کيش ()619

-3روانشناسی سالمت(نظریه وکاربرد)وبهداشت روانی

2

-4نوروپسيکولوژی

1

-5زبان تخصصی انگليسی

1

-6آماروروش تحقيق

1

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی واحد اهواز ()106

حقوق خصوصی

مواد امتحانی

ضرایب

-1روانشناسی بالينی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-2روانشناسی رشد و تحول

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3روانشناسی کودکان استثنائی

2

-4روشهای ارزیابی وتشخيص و کاربرد آزمونهای شناختی

1

-5زبان تخصصی انگليسی

2

-6آماروروش تحقيق

1

-7اصول مشاوره ژنتيك

1

واحد اراك ()121

-1متون فقهی

1

واحد اردبيل ()119

-2حقوق مدنی

1

واحد اروميه ()103

-3حقوق تجارت

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-4آئين دادرسی مدنی

1

-5زبان تخصصی -انگليسی یافرانسه

1

واحد الکترونيکی ()503
واحد امارات متحده عربی ()222
واحد آیت ا ...آملی ()260
واحد تبریز ()102
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد خرم آباد ()148
واحد دامغان ()142
واحد رشت ()117
واحد زنجان ()138
واحد ساری ()208
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد شهرقدس ()252
واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرج ()115
واحد کرمانشاه ()192
واحد گرگان ()173
واحد الرستان ()155
واحد مراغه ()147
واحد نجف آباد ()150
واحد نيشابور ()130
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105
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کدرشته

رشته  -گرایش

20808

حقوق عمومی

20810

روابط بين الملل

20815

حقوق بين الملل عمومی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد امارات متحده عربی ()222

-1حقوق اساسی

2

واحد بندرعباس ()114

-2حقوق اداری

1

واحد تبریز ()102

-3حقوق مدنی -تعهدات مدنی

1

واحد تهران جنوب ()141

-4متون حقوقی انگليسی یافرانسه

2

واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد رفسنجان ()194
واحد زاهدان ()109
واحد ساری ()208
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد سيرجان ()203
واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرمانشاه ()192
واحد ميبد ()179
واحد نجف آباد ()150

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1نظریه های روابط بين الملل

1

واحد اهواز ()106

-2حقوق سازمانهای بين المللی

1

واحد تبریز ()102

-3تاریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایران

1

واحد تهران جنوب ()141

-4اقتصادسياسی بين الملل

1

-5زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد رفسنجان ()194
واحد زنجان ()138
واحد شاهرود ()104
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد همدان ()171

واحد امارات متحده عربی ()222

-1حقوق بين الملل عمومی

2

واحد تهران جنوب ()141

-2حقوق بين الملل خصوصی

1

واحد تهران شمال ()157

-3سازمانهای بين المللی

2

واحد تهران مرکزی ()101

-4زبان تخصصی -انگليسی یافرانسه

2

واحد دامغان ()142
واحد زنجان ()138
واحد ساری ()208
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرمانشاه ()192
مرکز آموزش بين المللی قشم ()597
واحد نجف آباد ()150
واحد همدان ()171
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کدرشته

رشته  -گرایش

20818

حقوق کيفری و جرم شناسی

20830

علوم سياسی  -جامعه شناسی سياسی

20831

علوم سياسی  -اندیشه های سياسی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اردبيل ()119

-1جرم شناسی

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2حقوق جزای عمومی

2

واحد الکترونيکی ()503

-3حقوق جزای اختصاصی

1

واحد امارات متحده عربی ()222

-4متون فقه

1

واحد آیت ا ...آملی ()260

-5آئين دادرسی کيفری

2

واحد بندرعباس ()114

-6متون حقوقی -انگليسی یافرانسه

2

واحد بوشهر ()146
واحد بيرجند ()131
واحد تبریز ()102
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد خمين ()262
واحد رفسنجان ()194
واحد ساری ()208
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد شهرقدس ()252
واحد شهرکرد ()133
واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قشم ()217
واحد قم ()154
واحد کرج ()115
واحد کرمانشاه ()192
واحد گرگان ()173
واحد الهيجان ()202
واحد مراغه ()147
واحد مشهد ()111
واحد نجف آباد ()150
واحد نراق ()185
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105

واحد تبریز ()102

-1تئوریهای روابط بين الملل وسياست خارجی

1

واحد تهران جنوب ()141

-2جامعه شناسی سياسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-3اندیشه های سياسی

1

واحد شهرضا ()197

-4مسائل ایران(تحوالت سياسی واجتماعی وروابط خارجی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

ایران)

1

-5مسائل سياسی اقتصادی جهان سوم

2

-6زبان تخصصی انگليسی

واحد تبریز ()102

-1تئوریهای روابط بين الملل وسياست خارجی

1

واحد تهران جنوب ()141

-2جامعه شناسی سياسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-3اندیشه های سياسی

1

واحد چالوس ()158

-4مسائل ایران(تحوالت سياسی واجتماعی وروابط خارجی

1

واحد شهرضا ()197

ایران)

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5مسائل سياسی اقتصادی جهان سوم

2

-6زبان تخصصی انگليسی
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کدرشته

رشته  -گرایش

20832

علوم سياسی  -مسائل ایران

20833

علوم سياسی  -سياستگذاری عمومی

20914

علوم اقتصادی

21002

فلسفه

21003

فلسفه علم

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اهواز ()106

-1تئوریهای روابط بين الملل وسياست خارجی

1

واحد بافت ()221

-2جامعه شناسی سياسی

1

واحد تبریز ()102

-3اندیشه های سياسی

1

واحد تهران جنوب ()141

-4مسائل ایران(تحوالت سياسی واجتماعی وروابط خارجی

1

واحد تهران مرکزی ()101

ایران)

1

واحد زاهدان ()109

-5مسائل سياسی اقتصادی جهان سوم

2

واحد زنجان ()138

-6زبان تخصصی انگليسی

واحد سمنان ()128
واحد شاهرود ()104
واحد شهرضا ()197
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرج ()115
واحد کرمانشاه ()192
واحد المرد ()243
واحد نيشابور ()130
واحد همدان ()171

-1تئوریهای روابط بين الملل وسياست خارجی

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175
واحد تبریز ()102

-2جامعه شناسی سياسی

1

واحد تهران جنوب ()141

-3اندیشه های سياسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-4مسائل ایران(تحوالت سياسی واجتماعی وروابط خارجی

1

واحد زنجان ()138

ایران)

1

واحد شهرضا ()197

-5مسائل سياسی اقتصادی جهان سوم

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-6زبان تخصصی انگليسی

واحد قم ()154

واحد ابهر ()207

-1اقتصادایران

3

واحد اراك ()121

-2اقتصادکالن

4

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-3ریاضی

3

واحد اليگودرز ()245

-4اقتصادخرد

4

واحد تهران جنوب ()141

-5آمارواقتصادسنجی

3

واحد تهران مرکزی ()101

-6زبان تخصصی انگليسی

3

واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد فيروزکوه ()135
واحد قزوین ()214
واحد کرمان ()108

-1فلسفه غرب

واحد تهران شمال ()157

4

واحد تهران مرکزی ()101

-2فلسفه اسالمی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3زبان تخصصی انگليسی

2

-4زبان تخصصی عربی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-1ریاضيات عمومی وفيزیك پایه

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2فلسفه علم

3
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-3تاریخ علم

2

-4منطق جدید

2

-5زبان تخصصی انگليسی

2
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کدرشته

رشته  -گرایش

21004

فلسفه تطبيقی

21102

باستان شناسی

21103

تاریخ

21109

فرهنگ و زبانهای باستانی ایران

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد تهران مرکزی ()101

-1فلسفه غرب

4

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2فلسفه اسالمی

4

-3منطق

3

-4کالم جدیدوقدیم

2

-5زبان عربی

2

-6زبان تخصصی انگليسی

3

واحد ابهر ()207

-1تاریخ هنر

1

واحد تهران مرکزی ()101

-2باستان شناسی ایران قبل ازاسالم

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3باستان شناسی عمومی

1

-4زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-1تاریخ ایران پيش ازاسالم

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2تاریخ ایران بعدازاسالم

1

واحد یادگار امام خمينی (ره)

-3تاریخ عمومی -ازانقالب کبيرفرانسه تاامروز

1

شهرری ()139

-4زبان عربی تخصصی

1

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-1زبان خارجه اول( انگليسی یافرانسه یاآلمانی)

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2زبان خارجه دوم( انگليسی یافرانسه یاآلمانی یا عربی)

1

-3زبان اوستایی :آبان یشت و مهریشت ( ،منقول در کتاب

1

-4متون مانوی  :کتاب اکتا ایرانيکا جلد نهم از صفحه  39تا

1

رایخلت)
صفحه  131ترجمه به فارسی و سواالت مربوط به صرف و نحو و
ریشه شناسی
-5متون پهلوی  -1:ارداویرافنامه مطابق چاپ مزداپور-2 ،

1

کتبيه های پهلوی  :کتيبه های نقل شده در کتاب راهنمای
پهلوی نيبرگ از صفحه  122تا 127
-6تاریخ وفرهنگ ایران باستان  :الف -ادیان(زردشتی -

1

مانوی -زروانی  -مزدکی)  ،ب -ادبيات باستانی و ميانه ایران ،
ج -تاریخ سياسی و اجتماعی ایران پيش از اسالم

توضیح  :زبان تخصصی انتخابی اول و دوم در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی ایران نباید هم نام باشد (دو زبان متفاوت انتخاب شود)
21115

تاریخ  -تاریخ ایران بعد از اسالم

21119

تاریخ -تاریخ اسالم

21125

تاریخ  -تاریخ ایران قبل از اسالم

واحد شبستر ()195

-1تاریخ ایران پيش ازاسالم

1

واحد نجف آباد ()150

-2تاریخ ایران بعدازاسالم

1

-3تاریخ عمومی -ازانقالب کبيرفرانسه تاامروز

1

-4زبان عربی تخصصی

1

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد شاهرود ()104

-1تاریخ ایران پيش ازاسالم

1

واحد محالت ()200

-2تاریخ ایران بعدازاسالم

1

واحد نجف آباد ()150

-3تاریخ عمومی -ازانقالب کبيرفرانسه تاامروز

1

واحد یادگار امام خمينی (ره)

-4زبان عربی تخصصی

1

شهرری ()139

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد نجف آباد ()150

-1تاریخ ایران پيش ازاسالم

1

-2تاریخ ایران بعدازاسالم

1

-3تاریخ عمومی -ازانقالب کبيرفرانسه تاامروز

1
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-4زبان عربی تخصصی

1

-5زبان تخصصی انگليسی

1
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کدرشته

رشته  -گرایش

21178

کارآفرینی  -بخش عمومی

21179

کارآفرینی  -سازمانی

21190

کارآفرینی  -بين الملل

21191

کارآفرینی  -کسب و کار

21193

کارآفرینی  -فناوری

21194

کارآفرینی  -توسعه

21195

کارآفرینی  -آموزش عالی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد علی آبادکتول ()184

-1نظریه های کارآفرینی

4

واحد قزوین ()214

-2تشخيص فرصت های کارآفرینی

3

-3تحليل محيط کسب و کار

2

-4زبان تخصصی انگليسی

3

-5روش تحقيق در کارآفرینی

3

-6آمار

2

واحد علی آبادکتول ()184

-1نظریه های کارآفرینی

4

واحد قزوین ()214

-2تشخيص فرصت های کارآفرینی

3

-3تحليل محيط کسب و کار

2

-4زبان تخصصی انگليسی

3

-5روش تحقيق در کارآفرینی

3

-6آمار

2

واحد تهران مرکزی ()101

-1نظریه های کارآفرینی

4

واحد علی آبادکتول ()184

-2تشخيص فرصت های کارآفرینی

3

واحد قزوین ()214

-3تحليل محيط کسب و کار

2

-4زبان تخصصی انگليسی

3

-5روش تحقيق در کارآفرینی

3

-6آمار

2

واحد علی آبادکتول ()184

-1نظریه های کارآفرینی

4

واحد قزوین ()214

-2تشخيص فرصت های کارآفرینی

3

-3تحليل محيط کسب و کار

2

-4زبان تخصصی انگليسی

3

-5روش تحقيق در کارآفرینی

3

-6آمار

2

واحد علی آبادکتول ()184

-1نظریه های کارآفرینی

4

واحد قزوین ()214

-2تشخيص فرصت های کارآفرینی

3

-3تحليل محيط کسب و کار

2

-4زبان تخصصی انگليسی

3

-5روش تحقيق در کارآفرینی

3

-6آمار

2

واحد علی آبادکتول ()184

-1نظریه های کارآفرینی

4

واحد قزوین ()214

-2تشخيص فرصت های کارآفرینی

3

-3تحليل محيط کسب و کار

2

-4زبان تخصصی انگليسی

3

-5روش تحقيق در کارآفرینی

3

-6آمار

2

واحد علی آبادکتول ()184

-1نظریه های کارآفرینی

4

واحد قزوین ()214

-2تشخيص فرصت های کارآفرینی

3

-3تحليل محيط کسب و کار

2
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-4زبان تخصصی انگليسی

3

-5روش تحقيق در کارآفرینی

3

-6آمار

2
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کدرشته

رشته  -گرایش

21210

مدیریت دولتی

21211

مدیریت صنعتی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اردبيل ()119

-1تئوریهای سازمان ومدیریت

4

واحد امارات متحده عربی ()222

-2رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی

3

واحد بجنورد ()182

-3آماروروش تحقيق

4

واحد بروجرد ()112

-4زبان تخصصی انگليسی

4

واحد تبریز ()102
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد دهاقان ()183
واحد رفسنجان ()194
واحد رودهن ()113
واحد زاهدان ()109
واحد زنجان ()138
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد شوشتر ()204
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد فيروزکوه ()135
واحد همدان ()171
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1تئوریهای سازمان ومدیریت

2

واحد امارات متحده عربی ()222

-2رفتارسازمانی

1

واحد تبریز ()102

-3مدیریت توليدوعمليات

2

واحد تهران جنوب ()141

-4اقتصاد

1

واحد تهران شمال ()157

-5آماروروش تحقيق

3

واحد تهران مرکزی ()101

-6تئوری تصميم گيری وتحقيق درعمليات

3

واحد رودهن ()113

-7مدیریت استراتژیك صنعتی

1

واحد زنجان ()138

-8زبان تخصصی انگليسی

3

واحد ساوه ()181
واحد سنندج ()110
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد فيروزکوه ()135
واحد قزوین ()214
واحد قم ()154
واحد کرمانشاه ()192
واحد مسجدسليمان ()178
واحد نجف آباد ()150
واحد یزد ()105

35
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کدرشته
21212

رشته  -گرایش
مدیریت آموزشی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اردبيل ()119

-1نظریه های سازمان ومدیریت آموزشی

2

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2فلسفه مدیریت آموزشی

1

واحد امارات متحده عربی ()222

-3روشهاوفنون تدریس

1

واحد اهواز ()106

-4آماروروش تحقيق وسنجش وارزشيابی

2

واحد بابل ()156

-5رفتارسازمانی درمؤسسات آموزشی

2

واحد بندرعباس ()114

-6زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تبریز ()102
واحد تنکابن ()159
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران غرب ()228
واحد تهران مرکزی ()101
واحد خرم آباد ()148
واحد دماوند ()250
واحد رودهن ()113
واحد زنجان ()138
واحد ساری ()208
واحد سنندج ()110
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرج ()115
واحد کرمانشاه ()192
واحد گرگان ()173
واحد گرمسار ()189
واحد نيشابور ()130

21214

مدیریت محيط زیست  -مدیریت محيط واحد تهران شمال ()157
زیست

21216

-1زبان تخصصی انگليسی

3

واحد رودهن ()113

-2مدیریت محيط زیست

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3شناخت و ارزیابی محيط زیست

3

-4ریاضيات آماری و روش تحقيق

2

-5آلودگی های محيط زیست

2

-1تئوریهای سازمان ومدیریت

4

واحد بناب ()144

-2رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی

4

مدیریت دولتی  -مدیریت منابع انسانی واحد امارات متحده عربی ()222
واحد قائم شهر ()107

-3آماروروش تحقيق

4

واحد قزوین ()214

-4زبان تخصصی انگليسی

4

واحد کرمان ()108

21221

مدیریت آموزش عالی

21222

مدیریت  -مدیریت رسانه ای

واحد تهران جنوب ()141

-1نظریه های پيشرفته سازمان ومدیریت درآموزش عالی

3

واحد تهران مرکزی ()101

-2آماروروش تحقيق

2

واحد ساری ()208

-3تحليل رفتارسازمانی وروابط انسانی درآموزش عالی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4فلسفه مدیریت آموزش عالی

1

-5برنامه ریزی درآموزش عالی

2

-6زبان تخصصی انگليسی

2

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1رفتارسازمانی

2

واحد تهران جنوب ()141

-2نظریه هاومفاهيم مدیریت

2

واحد تهران مرکزی ()101

-3نظریه های ارتباطات و روزنامه نگاری

2

واحد سمنان ()128

-4اصول و مفاهيم ارتباطات اجتماعی و جمعی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5اقتصاد عمومی

1

واحد نجف آباد ()150

-6زبان تخصصی انگليسی

3

واحد یزد ()105
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کدرشته

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

21223

مدیریت تکنولوژی

21224

مدیریت فن آوری اطالعات

21225

مدیریت محيط زیست-اقتصاد محيط

مواد امتحانی

ضرایب

واحد امارات متحده عربی ()222

-1تئوریهای سازمان،مدیریت ورفتار

2

واحد تهران جنوب ()141

-2پيش بينی تکنولوژی

3

واحد تهران مرکزی ()101

-3مدیریت نوآوری

3

واحد رودهن ()113

-4اقتصاد

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5آماروروش تحقيق

2

-6تئوری تصميم گيری وتحقيق درعمليات

2

-7انتقال تکنولوژی

3

-8زبان تخصصی انگليسی

3

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1تئوریهای سازمان و مدیریت

2

واحد الکترونيکی ()503

-2روش تحقيق و آمار

2

واحد تهران جنوب ()141

-3روشهای کمی در مدیریت

3

واحد تهران شمال ()157

-4فناوری اطالعات

3

واحد تهران مرکزی ()101

-5زبان تخصصی انگليسی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-6هوش مصنوعی

3

واحد قزوین ()214

-7تجزیه و تحليل سيستم ها

2

واحد قم ()154
واحد همدان ()171

واحد علوم و تحقيقات ()123

زیست

21226

مدیریت محيط زیست-حقوق محيط

واحد علوم و تحقيقات ()123

21242

-2آمار و روش های تحليل سيستم ها

2

-3اقتصاد خرد

2

-4اقتصاد کالن

2

-5اقتصاد محيط زیست

3

-6ارزشگذاری منابع طبيعی و زیست محيطی

2

-1زبان تخصصی انگليسی

2

-2مدیریت و برنامه ریزی محيط زیست

2

-3حقوق بين الملل محيط زیست

3

-4حقوق داخلی محيط زیست

3

-5شناخت محيط زیست

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1تئوریهای سازمان ومدیریت

3

واحد امارات متحده عربی ()222

-2زبان تخصصی انگليسی

4

واحد تهران جنوب ()141

-3روش تحقيق

4

واحد تهران شمال ()157

-4فرهنگ وهنرایران وجهان

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5جامعه شناسی فرهنگی

3

-6نظریه های فرهنگی

4

زیست

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

-1زبان تخصصی انگليسی

2
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کدرشته

رشته  -گرایش

21247

مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی

21250

مدیریت  -مدیریت توليد و عمليات

21253

مدیریت  -مدیریت مالی

21287

مدیریت دولتی-تصميم گيری و خط

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد ابهر ()207

-1تئوریهای سازمان ومدیریت

2

واحد امارات متحده عربی ()222

-2رفتار مصرف کننده

4

واحد اهواز ()106

-3مدیریت بازاریابی

4

واحد بابل ()156

-4بازاریابی صنعتی

3

واحد تبریز ()102

-5آمار و روش تحقيق

2

واحد تهران جنوب ()141

-6بازاریابی بين المللی

3

واحد تهران شمال ()157

-7مدیریت استراتژیك

2

واحد تهران مرکزی ()101

-8تحقيقات بازاریابی

4

-9زبان تخصصی انگليسی

3

واحد رشت ()117
واحد رودهن ()113
واحد ساری ()208
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد شاهرود ()104
واحد شهرقدس ()252
واحد عجب شير ()256
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد علی آبادکتول ()184
واحد قزوین ()214
واحد قم ()154
واحد کرمانشاه ()192
مرکز آموزش بين المللی قشم ()597
مرکزبين المللی کيش ()619
واحد همدان ()171
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105

واحد قزوین ()214

-1تئوری های سازمان و مدیریت

3

-2رفتار سازمانی

3

-3زبان تخصصی انگليسی

4

-4آمار و روش تحقيق

3

-5اقتصاد

2

واحد الکترونيکی ()503

-1تئوریهای سازمان ومدیریت

2

واحد امارات متحده عربی ()222

-2مدیریت مالی وسرمایه گذاری

4

واحد ایالم ()254

-3پژوهش عملياتی

1

واحد تهران جنوب ()141

-4اقتصاد

2

واحد تهران شمال ()157

-5آمار

2

واحد تهران مرکزی ()101

-6روش تحقيق

2

واحد رشت ()117

-7مدیریت استراتژیك

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-8زبان تخصصی انگليسی

3

واحد علی آبادکتول ()184
واحد قزوین ()214
واحد قم ()154
واحد کرمانشاه ()192
مرکزبين المللی کيش ()619
واحد مسجدسليمان ()178

مشی گذاری عمومی

واحد تهران مرکزی ()101

-1تئوریهای سازمان ومدیریت

4

واحد قزوین ()214

-2رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی

3

واحد کرمان ()108

-3آماروروش تحقيق

4

-4تصميم گيری وخط مشی گذاری

4

-5زبان تخصصی انگليسی

4

38

جدول شماره ( :)1نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی( )ph.dبا آزمون و بدون آزمون سال 1394

کدرشته

رشته  -گرایش

21288

مدیریت دولتی-رفتارسازمانی

21289

مدیریت دولتی-مدیریت تطبيقی و

نام و کد واحدهای دانشگاهی
واحد چالوس ()158

-1تئوریهای سازمان ومدیریت دولتی

4

واحد قزوین ()214

-2رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی

4

واحد کرمان ()108

-3آماروروش تحقيق

4

-4زبان تخصصی انگليسی

4

-1تئوریهای سازمان ومدیریت

4

-2رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی

3

-3آماروروش تحقيق

4

-4مدیریت تطبيقی وتوسعه

4

-5زبان تخصصی انگليسی

4

واحد کرمان ()108

توسعه

21301

حسابداری

مواد امتحانی

ضرایب

واحد اروميه ()103

-1آماروروش تحقيق

2

واحد الکترونيکی ()503

-2تئوریهای حسابداری

3

واحد اهواز ()106

-3حسابرسی

3

واحد بابل ()156

-4مدیریت مالی

3

واحد بروجرد ()112

-5حسابداری مدیریت

3

واحد بناب ()144

-6زبان تخصصی انگليسی

4

واحد بندرعباس ()114
واحد تبریز ()102
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد دماوند ()250
واحد رشت ()117
واحد زاهدان ()109
واحد ساری ()208
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد سيرجان ()203
واحد شاهرود ()104
واحد شهرکرد ()133
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد علی آبادکتول ()184
واحد قائم شهر ()107
واحد قزوین ()214
واحد قم ()154
واحد کاشان ()116
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد کرمانشاه ()192
واحد گرگان ()173
واحد مبارکه ()190
مرکزبين المللی کيش ()619
واحد نيشابور ()130
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105
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کدرشته
21410

رشته  -گرایش
تربيت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت
ورزشی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1تئوریهای سازمان و مدیریت

2

واحد آیت ا ...آملی ()260

-2اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی

2

واحد بروجرد ()112

-3مدیریت اماکن و تجهيزات رویدادهای ورزشی

2

واحد تهران جنوب ()141

-4مدیریت بازاریابی ورزشی

2

واحد تهران شمال ()157

-5زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران مرکزی ()101

-6آمار و اندازه گيری و ارزشيابی مدیریت ورزشی

1

واحد ساری ()208
واحد سنندج ()110
واحد شاهرود ()104
واحد شوشتر ()204
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد کرمانشاه ()192
واحد مشهد ()111
واحد همدان ()171
واحد یاسوج ()120

21423

فيزیولوژی ورزشی

21424

رفتار حرکتی

واحد آیت ا ...آملی ()260

-1آماروروشهای تحقيق

2

واحد بجنورد ()182

-2فيزیولوژی ورزشی

3

واحد بروجرد ()112

-3بيو شيمی و متابوليسم

2

واحد تهران جنوب ()141

-4آناتومی و فيزیولوژی انسان

2

واحد دامغان ()142

-5زبان تخصصی انگليسی

3

واحد رشت ()117
واحد ساری ()208
واحد سنندج ()110
واحد شوشتر ()204
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد کرمانشاه ()192
واحد الرستان ()155
واحد نيشابور ()130

21450

واحد تهران مرکزی ()101

-1آماروروشهای تحقيق

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2کنترل حرکتی

1

-3مبانی رشدوتکامل (رشدجسمی -رشدحرکتی)

1

فيزیولوژی ورزشی  -فيزیولوژی ورزشی واحد تهران مرکزی ()101
قلب و عروق و تنفس

21451

فيزیولوژی ورزشی  -بيوشيمی و

واحد تهران مرکزی ()101

متابوليسم ورزشی

40

-4یادگيری حرکتی

1

-5زبان تخصصی انگليسی

1

-1آماروروشهای تحقيق

2

-2فيزیولوژی ورزشی

3

-3بيو شيمی و متابوليسم

2

-4آناتومی و فيزیولوژی انسان

2

-5زبان تخصصی انگليسی

3

-1آماروروشهای تحقيق

2

-2فيزیولوژی ورزشی

3

-3بيو شيمی و متابوليسم

2

-4آناتومی و فيزیولوژی انسان

2

-5زبان تخصصی انگليسی

3
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کدرشته

رشته  -گرایش

21501

جغرافياوبرنامه ریزی شهری

21506

جغرافيای سياسی

21518

جغرافيا و برنامه ریزی روستایی

21541

آب و هوا شناسی (اقليم شناسی)

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اردبيل ()119

-1جغرافيای شهری ( مبانی و ایران)

3

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2مکتب ها و نظریه های جغرافيای شهری

1

واحد تهران مرکزی ()101

-3برنامه ریزی شهری و منطقه ای

3

واحد زاهدان ()109

-4جغرافيای جمعيت

1

-5متون تخصصی انگليسی

1

واحد سمنان ()128
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد الرستان ()155
واحد مرند ()125
واحد مشهد ()111
واحد مالیر ()196
واحد نجف آباد ()150
واحد نور ()239
واحد یاسوج ()120

واحد تهران مرکزی ()101

-1ژئوپولتيك

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2مکتب های جغرافيائی

1

واحد گرمسار ()189

-3نظریه های جغرافيای سياسی

3

واحد نجف آباد ()150

-4جغرافيای سياسی ایران

3

-5متون تخصصی انگليسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-1مکتب ها ونظریه های جغرافيای روستایی

1

واحد رشت ()117

-2برنامه ریزی روستائی وعشایری

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3توسعه روستائی

1

واحد مشهد ()111

-4جغرافيای جمعيت

1

واحد یادگار امام خمينی (ره)

-5زبان تخصصی انگليسی

1

شهرری ()139

21554

واحد اهواز ()106

-1اقليم شناسی عمومی وایران

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2ژئومورفولوژی عمومی وایران

3

واحد مرند ()125

-3هيدرولوژی

2

واحد نور ()239

-4متون تخصصی انگليسی

1

آب و هواشناسی (اقليم شناسی) گرایش واحد نجف آباد ()150
تغييرات آب و هوایی

21555

آب و هواشناسی (اقليم شناسی) گرایش واحد نجف آباد ()150
آب و هواشناسی کشاورزی

21556

آب و هواشناسی (اقليم شناسی) گرایش واحد نجف آباد ()150
آب و هواشناسی ماهواره ای

21557

آب و هواشناسی (اقليم شناسی) گرایش واحد نجف آباد ()150
آب و هواشناسی شهری

41

-1اقليم شناسی عمومی وایران

3

-2ژئومورفولوژی عمومی وایران

3

-3هيدرولوژی

2

-4متون تخصصی انگليسی

1

-1اقليم شناسی عمومی وایران

3

-2ژئومورفولوژی عمومی وایران

3

-3هيدرولوژی

2

-4متون تخصصی انگليسی

1

-1اقليم شناسی عمومی وایران

3

-2ژئومورفولوژی عمومی وایران

3

-3هيدرولوژی

2

-4متون تخصصی انگليسی

1

-1اقليم شناسی عمومی وایران

3

-2ژئومورفولوژی عمومی وایران

3

-3هيدرولوژی

2

-4متون تخصصی انگليسی

1
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کدرشته
21558

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

آب و هواشناسی (اقليم شناسی) گرایش واحد نجف آباد ()150
آب و هواشناسی دیرینه

21559

آب و هواشناسی (اقليم شناسی) گرایش واحد نجف آباد ()150
مخاطرات آب و هوایی

21560

آب و هواشناسی (اقليم شناسی) گرایش واحد نجف آباد ()150
آب و هواشناسی سينوپتيك

21602

مشاوره

21717

علم اطالعات و دانش شناسی

30112

ریاضی  -جبر

مواد امتحانی

ضرایب

-1اقليم شناسی عمومی وایران

3

-2ژئومورفولوژی عمومی وایران

3

-3هيدرولوژی

2

-4متون تخصصی انگليسی

1

-1اقليم شناسی عمومی وایران

3

-2ژئومورفولوژی عمومی وایران

3

-3هيدرولوژی

2

-4متون تخصصی انگليسی

1

-1اقليم شناسی عمومی وایران

3

-2ژئومورفولوژی عمومی وایران

3

-3هيدرولوژی

2

-4متون تخصصی انگليسی

1

واحد ابهر ()207

-1آماروروشهای تحقيق درمشاوره

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2نظریه های مشاوره وروان درمانی

1

واحد اهواز ()106

-3نظریه هاوروشهای مشاوره شغلی وتحصيلی

1

واحد بجنورد ()182

-4نظریه هاوروشهای مشاوره خانواده

1

واحد بروجرد ()112

-5نظریه هاوروشهای مشاوره گروهی

1

واحد خمين ()262

-6متون تخصصی مشاوره به زبان انگليسی

1

واحد رودهن ()113
واحد سنندج ()110
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرمانشاه ()192
واحد مشهد ()111
واحد یزد ()105

واحد بابل ()156

-1روش تحقيق در کتابداری و اطالع رسانی

3

واحد تهران شمال ()157

-2مبانی و فلسفه کتابداری و اطالع رسانی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3ذخيره و بازیابی اطالعات

3

واحد همدان ()171

-4فناوری اطالعات و نظام های اطالعاتی

2

-5زبان تخصصی انگليسی

3

گروه علوم پایه
واحد تهران جنوب ()141

-1جبر

واحد تهران مرکزی ()101

-2آناليز حقيقی

3

واحد شبستر ()195

-3هندسه منيفلد

2

واحد شهرکرد ()133

-4زبان تخصصی انگليسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد مشهد ()111
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کدرشته

رشته  -گرایش

30113

ریاضی  -آناليز

30114

ریاضی ـ هندسه ـ توپولوژی

30120

ریاضی کاربردی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد تهران جنوب ()141

-1جبر

2

واحد تهران مرکزی ()101

-2آناليز حقيقی

6

واحد سراب ()124

-3هندسه منيفلد

2

واحد شبستر ()195

-4زبان تخصصی انگليسی

1

واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قائم شهر ()107
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد مشهد ()111

-1جبر

واحد کرج ()115

3

-2آناليز حقيقی

3

-3گروه وجبر لی

6

-4هندسه منيفلد

6

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1تحقيق درعمليات پيشرفته

6

واحد اهواز ()106

-2آناليزعددی پيشرفته

6

واحد تبریز ()102

-3آناليز حقيقی

2

واحد تهران جنوب ()141

-4جبرخطی

3

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد خرم آباد ()148
واحد رشت ()117
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد الهيجان ()202
واحد همدان ()171
واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139

توضیح :موضوعات تحقیقاتی در ریاضی کاربردی شامل آنالیز عددی  ،تحقیق در عملیات و آموزش ریاضی می باشد که آموزش ریاضی تنها
در واحد علوم وتحقیقات ارائه می گردد.
30201

* فيزیك

واحد اردبيل ()119

-1مکانيك کوانتومی پيشرفته

2

واحد اهواز ()106

-2الکترودیناميك

2

واحد آیت ا ...آملی ()260

-3مکانيك آماری پيشرفته1

2

واحد تاکستان ()170

-4زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تبریز ()102

-5حالت جامدپيشرفته1

2

واحد تهران شمال ()157

-6حالت جامدپيشرفته2

2

واحد تهران مرکزی ()101

-7فيزیك ليزر

2

واحد سنندج ()110

-8فيزیك پالسما

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-9مکانيك کوانتومی نسبيتی

2

-10نظریه ميدان های کوانتومی

2

واحد کرمانشاه ()192
واحد مرودشت ()198
واحد مهاباد ()166
واحد همدان ()171

دروس انتخابی در رشته فیزیک  :انتخاب یک درس از دروس  5تا 10
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کدرشته
30208

رشته  -گرایش
* ژئوفيزیك  -الکترومغناطيس

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد تهران مرکزی ()101

-1فيلترهای دیجيتال

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2زبان تخصصی انگليسی

1

-3بازخوانی داده های لرزه ای بازتابی

2

-4تئوری انتشارامواج االستيك

2

-5زلزله شناسی 1و2

2

-6ژئو الکتریك و ژئوالکتریك اکتشافی  ،اکتشافات  IPو EM

2

-7اکتشافات گرانی سنجی  -گرانی سنجی 1و2

2

-8اکتشافات مغناطيس سنجی  -ژئومغناطيس 1و2

2

دروس انتخابی رشته ژئوفیزیک-الکترومغناطیس  :انتخاب سه درس از دروس  3تا 8
30209

* ژئوفيزیك  -لرزه شناسی

2

واحد تهران مرکزی ()101

-1فيلترهای دیجيتال

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2زبان تخصصی انگليسی

1

-3بازخوانی داده های لرزه ای بازتابی

2

-4تئوری انتشارامواج االستيك

2

-5زلزله شناسی 1و2

2

-6ژئو الکتریك و ژئوالکتریك اکتشافی  ،اکتشافات  IPو EM

2

-7اکتشافات گرانی سنجی  -گرانی سنجی 1و2

2

-8اکتشافات مغناطيس سنجی  -ژئومغناطيس 1و2

2

دروس انتخابی رشته ژئوفیزیک -لرزه شناسی  :انتخاب سه درس از دروس  3تا 8
30211

* ژئوفيزیك  -زلزله شناسی

واحد تهران شمال ()157

-1فيلترهای دیجيتال

2

واحد تهران مرکزی ()101

-2زبان تخصصی انگليسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3بازخوانی داده های لرزه ای بازتابی

2

-4تئوری انتشارامواج االستيك

2

-5زلزله شناسی 1و2

2

-6ژئو الکتریك و ژئوالکتریك اکتشافی  ،اکتشافات  IPو EM

2

-7اکتشافات گرانی سنجی  -گرانی سنجی 1و2

2

-8اکتشافات مغناطيس سنجی  -ژئومغناطيس 1و2

2

دروس انتخابی رشته ژئوفیزیک -زلزله شناسی  :انتخاب سه درس از دروس  3تا 8
30213

* ژئوفيزیك-گرانی سنجی

واحد تهران مرکزی ()101

-1فيلترهای دیجيتال

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2زبان تخصصی انگليسی

1

-3بازخوانی داده های لرزه ای بازتابی

2

-4تئوری انتشارامواج االستيك

2

-5زلزله شناسی 1و2

2

-6ژئو الکتریك و ژئوالکتریك اکتشافی  ،اکتشافات  IPو EM

2

-7اکتشافات گرانی سنجی  -گرانی سنجی 1و2

2

-8اکتشافات مغناطيس سنجی  -ژئومغناطيس 1و2

2

دروس انتخابی رشته ژئوفیزیک -گرانی سنجی  :انتخاب سه درس از دروس  3تا 8
30318

شيمی گرایش شيمی کاربردی

واحد اراك ()121

-1شيمی آلی پيشرفته

1

واحد تهران شمال ()157

-2شيمی معدنی پيشرفته

1

واحد تهران مرکزی ()101

-3شيمی فيزیك پيشرفته

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4شيمی تجزیه پيشرفته

1

واحد گرگان ()173

-5شيمی صنعتی و اصول محاسبات

1

واحد مشهد ()111

-6واکنشگاه ها 1

1

-7کنترل دستگاهی درصنعت شيمی

1

-8زبان تخصصی انگليسی

1
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کدرشته

رشته  -گرایش

30319

شيمی گرایش شيمی تجزیه

30320

شيمی گرایش شيمی معدنی

30321

شيمی گرایش شيمی فيزیك

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اراك ()121

-1شيمی تجزیه پيشرفته

2

واحد اميدیه ()187

-2روشهای الکتروشيمی تجزیه ای

2

واحد ایالم ()254

-3روش کروماتوگرافی

2

واحد تبریز ()102

-4روشهای اسپکترومتری تجزیه ای

2

واحد تهران جنوب ()141

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد شهرضا ()197
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد کرمان ()108
واحد ماهشهر ()191
واحد مشهد ()111
واحد ورامين ()143
واحد یزد ()105

واحد اراك ()121

-1طيف سنجی معدنی

3

واحد تهران شرق ()284

-2شيمی فيزیك معدنی

3

واحد تهران شمال ()157

-3سينتيك  ،ترمودیناميك و مکانيسم واکنش های معدنی

3

واحد تهران مرکزی ()101

-4شيمی معدنی پيشرفته

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد فيروزآباد ()129
واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139
واحد یزد ()105

واحد اراك ()121

-1شيمی فيزیك پيشرفته

3

واحد اميدیه ()187

-2کوانتوم شيمی

3

واحد تهران جنوب ()141

-3ترمودیناميك آماری

3

واحد تهران شمال ()157

-4سينتيك شيميایی پيشرفته

3

واحد تهران مرکزی ()101

-5طيف سنجی مولکولی

3

واحد شاهرود ()104

-6الکتروشيمی پيشرفته

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-7زبان تخصصی انگليسی

1

واحد فيروزآباد ()129
واحد قائم شهر ()107
واحد مشهد ()111
واحد نجف آباد ()150
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کدرشته
30322

رشته  -گرایش
شيمی گرایش شيمی آلی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اراك ()121

-1شيمی فيزیك آلی

3

واحد اهواز ()106

-2سنتزموادآلی

3

واحد تبریز ()102

-3شيمی آلی پيشرفته

3

واحد تنکابن ()159

-4اسپکتروسکوپی ترکيبات آلی

3

واحد تهران جنوب ()141

-5شيمی هتروسيکلها

3

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد رشت ()117
واحد علوم داروئی ()225
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد فيروزآباد ()129
واحد قائم شهر ()107
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد گرگان ()173
واحد ماهشهر ()191
واحد مشهد ()111
واحد ميانه ()218
واحد یزد ()105

30405

زمين شناسی  -زمين شناسی اقتصادی واحد تهران شمال ()157

30407

زمين شناسی  -پترولوژی

30408

زمين شناسی  -تکتونيك

30416

30417

-1کانسارهای رسوبی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2کانسارهای آذرین ودگرگونی

3

واحد محالت ()200

-3اکتشافات ژئوفيزیکی

3

-4اکتشافات ژئوشيميایی

2

-5زمين شناسی ایران

2

-6زبان تخصصی انگليسی

3

واحد اسالمشهر ()238

-1سنگ های آذرین

2

واحد تهران شمال ()157

-2سنگ های دگرگونی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3پترولوژی

3

واحد الهيجان ()202

-4ژئوشيمی

2

-5ماگماتيسم و دگرگونی ایران

2

-6زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تهران شمال ()157

-1ژئوتکتونيك

2

واحد شاهرود ()104

-2زمين شناسی ساختمانی پيشرفته

2

واحد شيراز ()163

-3سایزموتکتونيك

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4تکتونيك ایران

2

-5زمين شناسی ایران

2

-6زبان تخصصی انگليسی

3

-1دیرینه شناسی

2

واحد شيراز ()163

-2ميکروفاسيس

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3چينه شناسی ایران

2

زمين شناسی-فسيل شناسی و چينه شناسی واحد تهران شمال ()157

زمين شناسی  -سنگ شناسی رسوبی و
رسوب شناسی

-4اصول چينه شناسی

2

-5پالينولوژی و دیرینه شناسی گياهی

2

-6زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تبریز ()102

-1رسوب شناسی

2

واحد تهران شمال ()157

-2محيط رسوبی

2

واحد زاهدان ()109

-3سنگ شناسی رسوبی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4ژئوشيمی رسوبی

2

-5ميکروفاسيس

2

-6زبان تخصصی انگليسی

3
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کدرشته

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی
واحد علوم و تحقيقات ()123

30512

بيوفيزیك

30519

زیست شناسی  -فيزیولوژی جانوری

30525

زیست شناسی -ژنتيك مولکولی

30528

بيوشيمی

30531

زیست شناسی دریا -بوم شناسی دریا

30532

زیست شناسی دریا  -جانوران دریا

واحد علوم و تحقيقات ()123

30535

زیست شناسی -سيستماتيك گياهی

مواد امتحانی

ضرایب

-1بيوفيزیك سلولی

1

-2بيوفيزیك مولکولی

1

-3بيوفيزیك نظری

1

-4بيوفيزیك پرتوی

1

-5زیست شناسی مولکولی پيشرفته

1

-6روشهای بيوفيزیك -نظری وعملی

1

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران شمال ()157

-1فيزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

2

واحد دامغان ()142

-2فيزیولوژی غشاسلولی

2

واحد شيراز ()163

-3زیست شناسی تکوینی جانوری

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4جنين شناسی مقایسه ای مهره داران وبی مهرگان

1

واحد کازرون ()152

-5بيوسيستماتيك جانوری

1

-6گونه وگونه زائی

1

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران شمال ()157

-1مهندسی ژنتيك نظریه ها

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2مهندسی ژنتيك کاربردها

2

واحد مرودشت ()198

-3ژنتيك مولکولی

3

-4ژنتيك جمعيت تکميلی

2

-5ژنتيك ایمنی

1

-6ژنتيك انسانی

1

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران شمال ()157

-1آنزیمولوژی

1

واحد دامغان ()142

-2بيوشيمی پروتئين هاواسيدهای نوکلئيك

1

واحد سنندج ()110

-3بيوشيمی ليپيدهاوقندها

1

واحد شاهرود ()104

-4کنترل متابوليسم

1

واحد شوشتر ()204

-5زیست شناسی مولکولی پيشرفته

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-6روشهای بيوشيمی -نظری وعملی

1

واحد فالورجان ()172

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد نيشابور ()130
واحد همدان ()171

واحد تهران شمال ()157

-1بيولوژی دریا

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2زبان تخصصی انگليسی

3

-3اکولوژی دریا

3

-4آالینده های دریایی وآبزیان

2

-1زیست شناسی آبزیان

3

-2زبان تخصصی انگليسی

3

-3اکولوژی دریا

2

-4فيزیولوژی آبزیان

2

واحد آیت ا ...آملی ()260

-1تاکسونومی جدید

2

واحد تهران شمال ()157

-2اکولوژی پوشش های گياهی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3زیست شناسی تکوینی درگياهان

1

-4یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای

1

-5متابوليسم گياهی

1
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-6جذب وانتقال

1

-7زبان تخصصی انگليسی

2

جدول شماره ( :)1نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی( )ph.dبا آزمون و بدون آزمون سال 1394

کدرشته
30536

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

زیست شناسی  -سلولی و تکوینی گياهی واحد تهران شمال ()157

30544

علوم جانوری -تکوینی

30545

زیست شناسی -فيزیولوژی گياهی

30546

زیست شناسی  -سلولی و مولکولی

30548

زیست شناسی  -ميکروبيولوژی

30604

فيزیك دریا

مواد امتحانی

ضرایب

-1تاکسونومی جدید

1

واحد ساوه ()181

-2اکولوژی پوشش های گياهی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3زیست شناسی تکوینی درگياهان

2

واحد گرمسار ()189

-4یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای

2

-5متابوليسم گياهی

1

-6جذب وانتقال

1

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد آیت ا ...آملی ()260

-1فيزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

1

واحد شيراز ()163

-2فيزیولوژی غشاسلولی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3زیست شناسی تکوینی جانوری

2

-4جنين شناسی مقایسه ای مهره داران وبی مهرگان

2

-5بيوسيستماتيك جانوری

1

واحد اسالمشهر ()238

-6گونه وگونه زائی

1

-7زبان تخصصی انگليسی

2

-1تاکسونومی جدید

1

واحد تنکابن ()159

-2اکولوژی پوشش های گياهی

1

واحد تهران شمال ()157

-3زیست شناسی تکوینی درگياهان

1

واحد دامغان ()142

-4یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5متابوليسم گياهی

2

واحد گرگان ()173

-6جذب وانتقال

2

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد اشکذر ()317

-1زیست شناسی سلولی پيشرفته

3

واحد بوشهر ()146

-2ساختار  DNAو همانند سازی

2

واحد تهران شمال ()157

-3رونویسی وترجمه

2

واحد رشت ()117

-4تنظيم بيان ژن

2

واحد سيرجان ()203

-5ایمنی شناسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-6زبان تخصصی انگليسی

2

واحد مرودشت ()198
واحد همدان ()171

واحد اراك ()121

-1اکولوژی ميکروارگانيسم ها

1

واحد آیت ا ...آملی ()260

-2فيزیولوژی ميکروارگانيسم ها

1

واحد تهران شمال ()157

-3ویروس شناسی پيشرفته

1

واحد جهرم ()193

-4ایمنی شناسی پيشرفته

1

واحد شهرکرد ()133

-5ژنتيك پروکاریوت ها

1

واحد شيراز ()163

-6ميکروبيولوژی خاك

1

واحد علوم داروئی ()225

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد فالورجان ()172
واحد قم ()154
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد الهيجان ()202

واحد تهران شمال ()157

-1فيزیك دریا

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2زبان تخصصی انگليسی

3

-3دیناميك اقيانوسها

3

-4مکانيك سياالت

2
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کدرشته

رشته  -گرایش

30702

هواشناسی

30801

آمار

40101

مهندسی برق -الکترونيك

40109

* مهندسی پزشکی  -بيومکانيك

نام و کد واحدهای دانشگاهی
واحد علوم و تحقيقات ()123

مواد امتحانی

ضرایب

-1دیناميك جو

2

-2فيزیك جو

2

-3زبان تخصصی انگليسی

2

-4هواشناسی همدیدی

1

-5مدلسازی عددی جو و اقيانوس

1

واحد اهواز ()106

-1آناليزریاضی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2احتمال پيشرفته

2

واحد مرودشت ()198

-3استنباط آماری 1و2

2

-4زبان تخصصی انگليسی

1

گروه فنی مهندسی
واحد اراك ()121

-1مدارهای الکتریکی

3

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2ریاضيات مهندسی

3

واحد بجنورد ()182

-3زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران جنوب ()141

-4تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نيمه هادی

4

-5طراحی مدارهای مجتمع خطی

4

واحد تهران غرب ()228
واحد تهران مرکزی ()101
واحد رشت ()117
واحد ساری ()208
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد کرمانشاه ()192
واحد ماهشهر ()191
واحد مشهد ()111
واحد نجف آباد ()150
واحد نور ()239
واحد یزد ()105

واحد تهران جنوب ()141

-1ریاضيات مهندسی

4

واحد تهران مرکزی ()101

-2زبان تخصصی انگليسی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3مکانيك سياالت درسيستمهای بيولوژیکی

4

-4بيومکانيك عمومی

4

-5اجزاء محدود

3

-6مکانيك محيط های پيوسته

3

دروس انتخابی رشته مهندسی پزشکی-بیومکانیک  :انتخاب یک درس از دروس  5یا 6
40111

مهندسی پزشکی  -بيوالکتریك

40118

مهندسی پزشکی-بيومواد

واحد تهران جنوب ()141

-1مدارهای الکتریکی

3

واحد تهران مرکزی ()101

-2زبان تخصصی انگليسی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3ریاضيات مهندسی

3

واحد قزوین ()214

-4ابزاردقيق پزشکی

4

-5پردازش سيگنالهای دیجيتال

4

واحد تهران جنوب ()141

-1فلزات وکاربردآنهادرپزشکی

2

واحد تهران مرکزی ()101

-2زبان تخصصی انگليسی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3ریاضيات مهندسی

2

-4سراميکها وکاربردآنهادرپزشکی

3

-5پليمرها وکاربردآنهادرپزشکی

4

-6زیست سازگاری

3
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کدرشته

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

40123

مهندسی برق ـ قدرت

40144

مهندسی برق -کنترل و سيستم

مواد امتحانی

ضرایب

واحد اراك ()121

-1مدار

3

واحد اردبيل ()119

-2ریاضيات مهندسی

3

واحد اروميه ()103

-3زبان تخصصی انگليسی

2

واحد بوشهر ()146

-4بررسی  IIو ماشين

4

واحد تهران جنوب ()141

-5دیناميك سيستم و تئوری جامع

4

واحد تهران مرکزی ()101
واحد خمين ()262
واحد خمينی شهر ()188
واحد دامغان ()142
واحد دزفول ()165
واحد دورود ()248
واحد زنجان ()138
واحد ساری ()208
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد سيرجان ()203
واحد شاهرود ()104
واحد شبستر ()195
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد علی آبادکتول ()184
واحد قزوین ()214
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد کرمانشاه ()192
واحد گرگان ()173
واحد الهيجان ()202
مرکزبين المللی کيش ()619
واحد مرودشت ()198
واحد نجف آباد ()150
واحد نيشابور ()130
واحد همدان ()171
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105

واحد اهواز ()106

-1مدار

3

واحد تهران جنوب ()141

-2ریاضيات مهندسی

3

واحد تهران مرکزی ()101

-3زبان تخصصی انگليسی

2

واحد دماوند ()250

-4کنترل خطی

4

-5کنترل مدرن

4

واحد ساوه ()181
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد علی آبادکتول ()184
واحد قزوین ()214
واحد گناباد ()140
واحد مرودشت ()198
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کدرشته

رشته  -گرایش

40145

مهندسی برق  -مخابرات

40201

* مهندسی شيمی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اراك ()121

-1مدارهای الکتریکی

3

واحد اروميه ()103

-2ریاضيات مهندسی

3

واحد ایالم ()254

-3زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران جنوب ()141

-4الکترومغناطيس یا پردازش سيگنال دیجيتال

4

واحد تهران مرکزی ()101

-5الکترومغناطيس پيشرفته یا فرآیندهای اتفاقی

4

واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد نجف آباد ()150
واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139

واحد اراك ()121

-1ریاضيات

4

واحد اهر ()220

-2زبان تخصصی انگليسی

3

واحد آیت ا ...آملی ()260

-3ترمودیناميك

4

واحد بروجرد ()112

-4طراحی راکتورهای شيميایی

4

واحد تهران جنوب ()141

-5انتقال حرارت

4

واحد تهران شمال ()157

-6مکانيك سياالت

4

واحد دامغان ()142

-7انتقال جرم وعمليات واحد

4

-8پدیده انتقال بيولوژیکی

4

واحد رشت ()117
واحد شاهرود ()104
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد کرمانشاه ()192
واحد ماهشهر ()191
واحد مرودشت ()198
واحد نيشابور ()130
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105

دروس انتخابی رشته مهندسی شیمی  :انتخاب چهار درس از دروس  3تا 8
40222

مهندسی پليمر  -مهندسی پليمر

40227

مهندسی محيط زیست

40311

واحد تهران جنوب ()141

واحد اهواز ()106

-2شيمی فيزیك پليمر ها

1

-3پدیده های انتقال(رئولوژی،انتقال حرارت و انتقال جرم(

1

-4مبانی پيشرفته مهندسی پليمر

1

-1زبان تخصصی انگليسی

3

واحد بوشهر ()146

-2ریاضيات مهندسی

3

واحد تهران شمال ()157

-3مکانيك حرارت وسياالت

2

واحد تهران غرب ()228

-4آب و فاضالب

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5آلودگی هوا و روش های کنترل آن

2

واحد همدان ()171

-6آلودگی های محيط زیست

2

مهندسی صنایع-برنامه ریزی ومدیریت واحد تهران جنوب ()141
توليد

-1زبان تخصصی انگليسی

1

-1آمارواحتمال

1

واحد تهران شمال ()157

-2تحقيق درعمليات2

3

واحد تهران مرکزی ()101

-3اقتصادمهندسی پيشرفته

3

واحد رودهن ()113

-4طراحی سيستمهای صنعتی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5برنامه ریزی توليدوکنترل موجودیها

3

-6زبان تخصصی انگليسی

2

واحد قزوین ()214
واحد نجف آباد ()150
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کدرشته

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

40312

مهندسی صنایع-اتوماسيون

40313

مهندسی صنایع-تحقيق درعمليات

واحد تهران جنوب ()141

ومهندسی سيستم

واحد تهران شمال ()157

40389

مهندسی عمران  -مدیریت ساخت

40392

مهندسی عمران  -مهندسی آب و سازه

مواد امتحانی

ضرایب

واحد تهران جنوب ()141

-1تحقيق در عمليات پيشرفته

1

واحد تهران شمال ()157

-2آمار و احتماالت مهندسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3سيستم های اطالعاتی

1

واحد قزوین ()214

-4زبان تخصصی انگليسی

1

واحد نجف آباد ()150

-5برنامه ریزی و مدیریت توليد

1

-1آمار

2

-2تحقيق درعمليات 2

3

واحد تهران مرکزی ()101

-3اقتصاد

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4تئوریهای مدیریت

1

واحد قزوین ()214

-5ریاضيات عمومی

2

واحد نجف آباد ()150

-6برنامه ریزی توليد و مدیریت موجودی

3

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد اراك ()121

-1اصول ومقررات پيمان

3

واحد اروميه ()103

-2برنامه ریزی و کنترل پروژه

3

واحد اهواز ()106

-3روش ساخت

3

واحد تبریز ()102

-4مدیریت ماشين آالت

3

واحد تهران جنوب ()141

-5مدیریت کارگاه و ایمنی

2

واحد تهران مرکزی ()101

-6تحليل سيستمهای مهندسی

2

واحد رودهن ()113

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد ساری ()208
واحد سنندج ()110
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد نجف آباد ()150
واحد نيشابور ()130
واحد یزد ()105

واحد استهبان ()145

های هيدروليکی

40397

مهندسی عمران  -مهندسی و مدیریت
منابع آب

-1زبان تخصصی انگليسی

1

-2ریاضيات

2

-3تحليل سازه ها

3

-4هيدروليك پيشرفته

4

-5طراحی سازه های هيدروليکی

4

واحد اراك ()121

-1ریاضيات

1

واحد بندرعباس ()114

-2زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران جنوب ()141

-3هيدروليك پيشرفته

1

واحد تهران مرکزی ()101

-4هيدروليك جریان آب درمحيطهای متخلخل

1

واحد رودهن ()113

-5هيدرولوژی پيشرفته

1

واحد شوشتر ()204
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد کرمان ()108
واحد نجف آباد ()150

40426

مهندسی عمران  -مهندسی زلزله

واحد تهران جنوب ()141

-1ریاضيات

2

واحد تهران مرکزی ()101

-2زبان تخصصی انگليسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3دیناميك سازه ها

4

واحد قزوین ()214

-4تحليل سازه ها

3

واحد نجف آباد ()150

-5مهندسی زلزله وتحليل خطرزلزله

4
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کدرشته

رشته  -گرایش

40444

مهندسی عمران -ژئوتکنيك

40471

مهندسی عمران  -سازه

40510

* مهندسی معدن

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اراك ()121

-1ریاضيات

2

واحد استهبان ()145

-2زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تبریز ()102

-3مکانيك خاك پيشرفته

3

واحد تهران جنوب ()141

-4دیناميك خاك

3

واحد تهران مرکزی ()101

-5مهندسی پی پيشرفته

3

واحد رودهن ()113
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد نجف آباد ()150

واحد اراك ()121

-1ریاضيات

2

واحد اروميه ()103

-2زبان تخصصی انگليسی

1

واحد اهواز ()106

-3تحليل سازه ها

3

واحد تبریز ()102

-4دیناميك سازه ها

4

-5مهندسی زلزله وتحليل خطرزلزله

4

واحد تفت ()201
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران غرب ()228
واحد تهران مرکزی ()101
واحد چالوس ()158
واحد خرم آباد ()148
واحد خمينی شهر ()188
واحد رودهن ()113
واحد زنجان ()138
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد سيرجان ()203
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد کرمانشاه ()192
واحد الرستان ()155
واحد مراغه ()147
واحد مهاباد ()166
واحد نجف آباد ()150

واحد اهر ()220

-1ریاضيات مهندسی پيشرفته

2

واحد تهران جنوب ()141

-2زبان تخصصی انگليسی

2

واحد سيرجان ()203

-3کانه آرایی پيشرفته

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4هيدرومتالورژی پيشرفته

3

-5کنترل و مدل سازی سيستم های کانه آرایی

3

دروس انتخابی رشته مهندسی معدن  :انتخاب سه درس از دروس  3تا 8
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-6مکانيك سنگ پيشرفته

3

-7طراحی حفاری های پيشرفته روباز

3

-8طراحی حفاری های پيشرفته زیرزمينی

3
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کدرشته

رشته  -گرایش

40602

مهندسی مکانيك -طراحی جامدات

40664

مهندسی مکانيك  -تبدیل انرژی

40733

مهندسی متالورژی و مواد

40803

مهندسی نساجی  -تکنولوژی نساجی

40818

مهندسی نساجی -شيمی نساجی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اراك ()121

-1ریاضيات

3

واحد اهواز ()106

-2روش محاسبات عددی واجزامحدود

1

واحد بندرانزلی ()286

-3دروس طراحی

1

واحد تاکستان ()170

-4مقاومت مصالح و االستيسيته

2

واحد تهران جنوب ()141

-5زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تهران غرب ()228

-6مکانيك محيطهای پيوسته

2

واحد تهران مرکزی ()101

-7دیناميك وارتعاشات

2

واحد دماوند ()250
واحد شاهرود ()104
واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد نجف آباد ()150

واحد اراك ()121

-1ریاضيات پيشرفته

2

واحد تاکستان ()170

-2روش محاسبات عددی ومکانيك سياالت محاسباتی CFD

1

واحد تبریز ()102

-3ترمودیناميك پيشرفته

3

واحد تهران جنوب ()141

-4انتقال حرارت پيشرفته

3

واحد تهران غرب ()228

-5زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران مرکزی ()101

-6مکانيك محيط پيوسته

1

واحد دزفول ()165

-7دیناميك سياالت پيشرفته

3

واحد ساری ()208
واحد سمنان ()128
واحد شاهرود ()104
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد کرمان ()108
واحد مشهد ()111
واحد نور ()239
واحد یزد ()105

واحد تهران جنوب ()141

-1ریاضيات مهندسی پيشرفته

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2ترمودیناميك پيشرفته

1

واحد نجف آباد ()150

-3خواص فيزیکی مواد

1

-4خواص مکانيکی مواد

1

-5روش نوین مطالعه مواد

1

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-1ریاضيات عالی

2

واحد یزد ()105

-2آمار

1

-3تئوری ساختمان پارچه

2

-4مکانيك ساختمانی نخ

2

-5فيزیك الياف پيشرفته

1

-6دیناميك نخ

2

-7کامپيوتر

1

-8زبان تخصصی انگليسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-1ریاضيات عالی

2

واحد قائم شهر ()107

-2آمار

1

واحد یزد ()105

-3تکنولوژی توليدالياف پيشرفته

2

-4فيزیك الياف پيشرفته

2

-5شيمی فيزیك جذب رنگ

2
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-6کامپيوتر

1

-7زبان تخصصی انگليسی

1
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کدرشته
41015

رشته  -گرایش

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

مهندسی کامپيوتر-سيستم های نرم

واحد اراك ()121

-1پایگاه داده ها(پایگاه داده ها وپایگاه داده های)2

3

افزاری

واحد اروميه ()103

-2سيستم عامل(سيستم عامل وسيستم عامل)2

2

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-3مهندسی نرم افزار(مهندسی نرم افزار ومهندسی نرم افزار)2

3

واحد بابل ()156

-4طراحی الگوریتم (طراحی الگوریتم والگوریتمهای موازی)

2

واحد بروجرد ()112

-5زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد رشت ()117
واحد ساری ()208
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد فردوس ()162
واحد قزوین ()214
واحد قم ()154
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد ميبد ()179
واحد نجف آباد ()150
واحد نيشابور ()130
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105

41020

مهندسی کامپيوتر -معماری کامپيوتر

41021

مهندسی کامپيوتر-هوش مصنوعی

41106

مهندسی هوافضا

-1شبکه های کامپيوتری (شبکه های کامپيوتری وشبکه های

1

واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157

کامپيوتری پيشرفته)

واحد تهران مرکزی ()101

-2معماری کامپيوتر(معماری کامپيوترومعماری کامپيوترپيشرفته)

1

واحد دزفول ()165

 ( VLSI-3پيشرفته VLSIو)VLSI

1

واحد سمنان ()128

-4آزمون پذیری وتحمل پذیری خطا

1

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد قم ()154
واحد کرمان ()108
واحد نجف آباد ()150

واحد تهران جنوب ()141

-1هوش مصنوعی وهوش مصنوعی پيشرفته

5

واحد تهران شمال ()157

-2سيستم های هوشمند(شبکه های عصبی-فازی وپردازش

5

واحد تهران مرکزی ()101

تکاملی)

4

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3ریاضيات مهندسی

4

-4زبان تخصصی انگليسی

واحد علوم و تحقيقات ()123

55

-1ریاضيات پيشرفته

2

-2زبان تخصصی انگليسی

2

-3آئرودیناميك مادون صوت

1

-4دیناميك سياالت عددی 1

1

-5اصول جلوبرندگی پيشرفته

1

-6تحليل سازه پيشرفته

1

-7روش اجزای محدود

1

-8مکانيك پرواز و کنترل پيشرفته

1
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کدرشته
41201

رشته  -گرایش
* مهندسی هسته ای  -مهندسی انرژی

نام و کد واحدهای دانشگاهی
واحد علوم و تحقيقات ()123

هسته ای

مواد امتحانی

ضرایب

-1ریاضی

2

-2تئوری راکتورهای هسته ای

3

-3زبان تخصصی انگليسی

1

-4انتقال حرارت هسته ای

3

-5تکنولوژی نيروگاه های هسته ای

3

-6دیناميك راکتور

3

-7چرخه سوخت هسته ای

3

دروس انتخابی رشته مهندسی هسته ای-مهندسی انرژی هسته ای :انتخاب دو درس از دروس  4تا 7
41203

* مهندسی هسته ای  -مهندسی

واحد علوم و تحقيقات ()123

پرتوپزشکی

-1ریاضی

2

-2فيزیك بهداشت

3

-3زبان تخصصی انگليسی

1

-4حفاظ سازی

3

-5آشکارسازی ودوزیمتری

3

-6دستگاه های پرتوپزشکی

3

دروس انتخابی رشته مهندسی هسته ای-مهندسی پرتوپزشکی  :انتخاب دو درس از دروس  4تا 6
41306

مهندسی سيستمهای انرژی

50112

مهندسی کشاورزی  -علوم طيور

50205

اقتصاد کشاورزی

50206

ترویج و آموزش کشاورزی

واحد تهران جنوب ()141

-1زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تهران شمال ()157

-2تحليل سيستم های انرژی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3ریاضيات مهندسی و محاسبات عددی

2

-4ترمودیناميك و انتقال حرارت

2

-5کنترل بهينه سيستم های اقتصادی

2

-6سوخت واحتراق پيشرفته

2

-7تکنولوژی پينچ وتحليل جریان اگزرژی

2

-8برنامه ریزی ریاضی پيشرفته

2

گروه کشاورزی و منابع طبيعی
واحد قائم شهر ()107

واحد علوم و تحقيقات ()123

-1زبان تخصصی انگليسی

3

-2بيوشيمی

2

-3آمار و طرح آزمایشها

2

-4تغذیه طيور

3

-5فيزیولوژی طيور

2

-1اقتصادخرد

2

-2اقتصادکالن

2

-3اقتصادسنجی

3

-4مدیریت کشاورزی

3

-5سياست و توسعه کشاورزی

3

-6اقتصادریاضی

2

-7زبان تخصصی انگليسی

3

واحد ایالم ()254

-1ترویج کشاورزی

3

واحد بيرجند ()131

-2آموزش کشاورزی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3آموزشهای مستمر

1

-4جامعه شناسی توسعه

1

-5آماراجتماعی

2

-6مدیریت برنامه های ترویجی وآموزشی

2

-7زبان تخصصی انگليسی

3
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کدرشته

رشته  -گرایش

50207

اصالح نباتات

50208

زراعت

50209

حشره شناسی کشاورزی

50214

توسعه کشاورزی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اراك ()121

-1ژنتيك کمی

3

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2اصالح نباتات تکميلی

3

واحد اهواز ()106

-3ژنتيك عمومی وتکميلی

2

واحد ایالم ()254

-4آماروبيومتری

2

واحد تبریز ()102

-5طرح آزمایشات

2

واحد زاهدان ()109

-6اصول اصالح نباتات

2

واحد سنندج ()110

-7سيتوژنتيك

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-8زبان تخصصی انگليسی

3

واحد فردوس ()162
واحد ميانه ()218
واحد یزد ()105

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1فيزیولوژی گياهان زراعی

3

واحد اهواز ()106

-2اکولوژی گياهان زراعی

3

واحد ایالم ()254

-3طرح آزمایشهای کشاورزی

2

واحد آیت ا ...آملی ()260

-4گياهان علوفه ای وصنعتی

2

واحد بيرجند ()131

-5تکنولوژی بذر

2

واحد تاکستان ()170

-6غالت ودیمکاری

2

واحد تبریز ()102

-7زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تهران شمال ()157
واحد چالوس ()158
واحد خرم آباد ()148
واحد دامغان ()142
واحد زاهدان ()109
واحد سنندج ()110
واحد شهرقدس ()252
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد فيروزآباد ()129
واحد کرج ()115
واحد گرگان ()173
واحد مهاباد ()166
واحد ميانه ()218
واحد ورامين ()143

50217

واحد اراك ()121

-1سيستماتيك حشرات وسایرجانوران

4

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2مورفولوژی حشرات

3

واحد جهرم ()193

-3فيزیولوژی حشرات

3

واحد شيراز ()163

-4اکولوژی حشرات

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5رفتارشناسی حشرات

3

-6روشهای مبارزه ومدیریت کنترل آفات

3

-7زبان تخصصی انگليسی

3

-1توسعه کشاورزی

3

-2توسعه اقتصادی

2

-3ترویج وتوسعه روستایی

2

-4آماراجتماعی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

خاکشناسی-شيمی و حاصلخيزی خاك واحد اصفهان(خوراسگان) ()175
واحد اهواز ()106

57

-5ارزشيابی پروژه

1

-6مبانی سياست گذاری توسعه کشاورزی

2

-7زبان تخصصی انگليسی

2

-1شيمی خاك

2

-2کانی های رس

1

-3حاصلخيزی خاك

2

-4رابطه آب وخاك وگياه

2

-5زبان تخصصی انگليسی

1
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کدرشته
50218

رشته  -گرایش
خاکشناسی-پيدایش ،رده بندی و
ارزیابی خاك

50219

50220

خاکشناسی-فيزیك و حفاظت خاك

نام و کد واحدهای دانشگاهی
واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1پيدایش ورده بندی خاك

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2کانيهای رس

1

-3ارزیابی تناسب اراضی

2

-4ژئومورفولوژی

1

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1ریاضيات

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2فرسایش وحفاظت خاك

2

-3فيزیك خاك

2

-4رابطه آب وخاك وگياه

2

-5زبان تخصصی انگليسی

1

-1فيزیولوژی گياهی و تکثير گياهان

2

واحد اهواز ()106

-2موادتنظيم کننده رشدگياهی

2

واحد بجنورد ()182

-3ریزازدیادی

2

واحد بيرجند ()131

-4گياه شناسی و تغذیه گياهان در باغبانی

2

واحد شهرکرد ()133

-5کشت وپرورش گياهان دارویی،ادویه ای ونوشابه ای

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-6اصالح گياهان دارویی،ادویه ای ونوشابه ای

3

-7زبان تخصصی انگليسی

3

علوم باغبانی-گياهان دارویی  ،ادویه ای واحد اراك ()121
و نوشابه ای

مواد امتحانی

ضرایب

واحد ميانه ()218
واحد یاسوج ()120

50221

علوم باغبانی  -ميوه کاری

واحد علوم و تحقيقات ()123

50222

علوم باغبانی -سبزی کاری

واحد علوم و تحقيقات ()123

50223

علوم باغبانی  -گياهان زینتی

50227

سازه های آبی

-1فيزیولوژی گياهی و تکثير گياهان

2

-2موادتنظيم کننده رشدگياهی

2

-3ریزازدیادی

2

-4گياه شناسی و تغذیه گياهان در باغبانی

2

-5ميوه کاری

3

-6اصالح درختان ميوه

3

-7زبان تخصصی انگليسی

3

-1فيزیولوژی گياهی و تکثير گياهان

2

-2موادتنظيم کننده رشدگياهی

2

-3ریزازدیادی

2

-4گياه شناسی و تغذیه گياهان در باغبانی

2

-5سبزی کاری

3

-6اصالح سبزی ها

3

-7زبان تخصصی انگليسی

3

واحد اراك ()121

-1فيزیولوژی گياهی و تکثير گياهان

2

واحد رشت ()117

-2موادتنظيم کننده رشدگياهی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3ریزازدیادی

2

-4گياه شناسی و تغذیه گياهان در باغبانی

2

-5گلکاری

3

-6اصالح گياهان زینتی

3

-7زبان تخصصی انگليسی

3

واحد اهواز ()106

-1ریاضيات

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2هيدروليك

2

58

-3مکانيك خاك

2

-4طراحی سيستمهای آبياری

3

-5ساختمانهای توزیع وانتقال آب

3

-6زبان تخصصی انگليسی

2
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کدرشته
50228

رشته  -گرایش
خاکشناسی -بيولوژی و بيوتکنولوژی

نام و کد واحدهای دانشگاهی
واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

خاك

مواد امتحانی

ضرایب

-1شيمی خاك

2

-2کانی های رس

1

-3حاصلخيزی خاك

2

-4رابطه آب و خاك وگياه

2

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد چالوس ()158

-1جنگلداری واندازه گيری جنگل

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2جنگل شناسی

3

واحد الهيجان ()202

-3اکولوژی جنگل

3

-4علوم ومهندسی جنگل

2

50231

علوم جنگل

50234

علوم و صنایع چوب

واحد علوم و تحقيقات ()123

50235

علوم و صنایع غذایی

50236

علوم و مهندسی آبخيزداری

-5حمایت وبهداشت جنگل

3

-6اقتصاد،مدیریت وسياست جنگل

2

-7زبان تخصصی انگليسی

3

-1حفاظت واصالح چوب

1

-2کاغذ سازی

1

-3فرآیندهای صنایع چوب

1

-4اقتصادتوليدچوب

1

-5وسایل وروشهای اندازه گيری درصنایع چوب

1

-6مدیریت وحسابداری صنایع چوب

1

-7شناخت چوبهای تجارتی جهان

1

-8زبان تخصصی انگليسی

1.50

واحد آیت ا ...آملی ()260

-1اصول مهندسی صنایع غذایی

1

واحد تبریز ()102

-2اصول نگهداری موادغذایی و صنایع کنسرو

1

واحد تهران شمال ()157

-3شيمی موادغذایی

1

واحد دامغان ()142

-4ميکروبيولوژی مواد غذایی  ،ميکروبيولوژی صنعتی و بيو

1

واحد ساری ()208

تکنولوژی در صنایع غذایی

واحد سبزوار ()127

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد سنندج ()110

-6تکنولوژی صنایع غذایی-روغن و گوشت

1

واحد شاهرود ()104

-7تکنولوژی صنایع غذایی-قند و غالت

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-8تکنولوژی صنایع غذایی-شير

1

واحد قوچان ()206
واحد کرمانشاه ()192
واحد مسجدسليمان ()178
واحد ممقان ()297
واحد نور ()239
واحد نيشابور ()130
واحد ورامين ()143
واحد یاسوج ()120

واحد علوم و تحقيقات ()123

59

-1حفاظت خاك

1

-2مدیریت حوزه های آبخيز

1

-3هيدرولوژی

1

-4ژئومورفولوژی

1

-5کنترل سيالب ومدیریت منابع آب

3

-6برف وبهمن

3

-7سازند های دوران چهارم

2

-8زبان تخصصی انگليسی

3
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کدرشته
50253

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

اقتصاد کشاورزی  -اقتصاد منابع طبيعی واحد مرودشت ()198

50304

آبياری و زه کشی

50310

مکانيك ماشينهای کشاورزی

50313

مکانيزاسيون کشاورزی

50330

تکثير و پرورش آبزیان

50334

مهندسی منابع آب

50335

تغذیه دام

مواد امتحانی

ضرایب

-1اقتصادخرد

2

-2اقتصادکالن

2

-3اقتصادسنجی

3

-4مدیریت کشاورزی

3

-5سياست و توسعه کشاورزی

3

-6اقتصادریاضی

2

-7زبان تخصصی انگليسی

3

واحد اراك ()121

-1ریاضيات

2

واحد اهواز ()106

-2هيدروليك وهيدرولوژی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3سيستمهای آبياری

3

واحد فردوس ()162

-4مهندسی زه کشی

3

-5رابطه آب وخاك وگياه

3

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد اراك ()121

-1طراحی ماشينهای کشاورزی

3

واحد بناب ()144

-2روشها و ابزار اندازه گيری

2

واحد تاکستان ()170

-3آزمون وارزیابی ماشينهای کشاورزی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4ریاضيات

2

-5مقاومت مصالح

2

-6زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تاکستان ()170

-1آزمون وارزیابی ماشينهای کشاورزی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2روشها و تجهيزات اندازه گيری

2

-3تحليل سيستمهای مکانيزه کشاورزی

2

-4مدیریت مصرف انرژی درکشاورزی

2

-5ضایعات وبازیافت موادکشاورزی

2

-6انتخاب وکاربردماشينهای کشاورزی

2

-7انتقال موادکشاورزی

2

-8زبان تخصصی انگليسی

3

-1تکثيروپرورش آبزیان(کلی وعمومی)

3

واحد بابل ()156

-2مدیریت بهداشتی مزارع پرورشی

3

واحد بندرعباس ()114

-3فيزیولوژی آبزیان

3

واحد آزادشهر ()186

واحد تنکابن ()159

-4هيدروشيمی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5زبان تخصصی انگليسی

2

واحد اهواز ()106

-1ریاضيات

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2هيدروليك ومنابع آب

2

-3هيدرولوژی وهواشناسی

3

-4آمارواحتماالت

3

-5زمين شناسی

2

-6زبان تخصصی انگليسی

2

واحد اراك ()121

-1بيوشيمی

2

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2تغذیه نشخوارکنندگان

3

واحد شبستر ()195

-3فيزیولوژی

2

واحد شهرکرد ()133

-4تغذیه طيور

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5آماروطرح آزمایشها

2

-6زبان تخصصی انگليسی

3

واحد مراغه ()147
واحد ورامين ()143
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کدرشته
50336

50409

رشته  -گرایش
اصالح نژاد دام

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد علوم و تحقيقات ()123

-1بيوشيمی

2

واحد ورامين ()143

-2ژنتيك جمعيت وکمی

3

علوم و صنایع غذایی  -تکنولوژی مواد واحد سبزوار ()127
غذایی

-3فيزیولوژی

2

-4اصالح نژاددام

3

-5روشهای پيشرفته آماری

3

-6زبان تخصصی انگليسی

3

-1اصول مهندسی صنایع غذایی

2

-2اصول ونگهداری موادغذایی و صنایع کنسرو

3

-3شيمی موادغذایی

3

-4ميکروبيولوژی موادغذایی،ميکروبيولوژی صنعتی

3

وبيوتکنولوژی درصنایع غذایی

50517

علوم مرتع

50587

محيط زیست  -آلودگی محيط زیست

50588

محيط زیست  -تنوع زیستی

50589

محيط زیست  -آمایش محيط زیست

50607

بيماری شناسی گياهی

-5زبان تخصصی انگليسی

3

-6تکنولوژی صنایع غذایی-روغن و گوشت

2

-7تکنولوژی صنایع غذایی-قند و غالت

2

-8تکنولوژی صنایع غذایی-شير

2

واحد اراك ()121

-1تجزیه وتحليل روشهای اندازه گيری وارزیابی مراتع(مرتع

4

واحد علوم و تحقيقات ()123

داری )

واحد نور ()239

-2تجزیه وتحليل اکوسيستم های مرتعی

4

-3جامعه شناسی گياهی

2

-4احياء مناطق خشك و نيمه خشك

2

-5اصالح مراتع و شناسایی گياهان مرتعی

3

-6مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه های آبخيز

2

-7زبان تخصصی انگليسی

3

واحد اهواز ()106

-1زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تنکابن ()159

-2آلودگی های محيط زیست

2

واحد تهران شمال ()157

-3ارزیابی محيط زیست

2

واحد دماوند ()250

-4شناخت محيط زیست

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5آلودگی های صنعتی

2

واحد کرمانشاه ()192
واحد همدان ()171
واحد یزد ()105

واحد اراك ()121

-1زبان تخصصی انگليسی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2آلودگی های محيط زیست

2

-3اکولوژی منابع طبيعی و حيات وحش

2

-4شناخت محيط زیست

2

-5مدیریت پارکها و حياط وحش

2

واحد تهران شمال ()157

-1زبان تخصصی انگليسی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2آلودگی های محيط زیست

2

-3آمایش سرزمين

2

-4شناخت محيط زیست

2

-5ارزیابی محيط زیست

2

واحد اراك ()121

-1بيماریهای قارچی گياهان

4

واحد تبریز ()102

-2بيماریهای پروکاریوتی گياهان

4

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3بيماریهای ویروسی گياهان

4

واحد گرگان ()173

-4بيماریهای نماتدی گياهان

4

واحد ورامين ()143

-5اصول وروشهای مبارزه با بيماریهای گياهی

4

-6روشهای آماری درکشاورزی

2

-7زبان تخصصی انگليسی

3
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کدرشته

رشته  -گرایش

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

گروه هنر
60146

فلسفه هنر

60206

معماری

واحد اردبيل ()119

-1فلسفه غرب

2

واحد تهران شمال ()157

-2فلسفه اسالمی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-3تاریخ ومبانی هنر

4

-4زبان تخصصی انگليسی

4

واحد سنندج ()110
واحد شاهرود ()104
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد همدان ()171

واحد اراك ()121

-1شناخت معماری ایران(آراءومصادیق)

1

واحد اردبيل ()119

-2شناخت وتحليل معماری معاصر(ایران وجهان)

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-3مبانی نظری معماری

1

واحد امارات متحده عربی ()222

-4زبان تخصصی انگليسی

2

-5طراحی معماری کوتاه مدت

3

واحد اهواز ()106
واحد بروجرد ()112
واحد بوشهر ()146
واحد تبریز ()102
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران غرب ()228
واحد تهران مرکزی ()101
واحد رشت ()117
واحد زاهدان ()109
واحد ساری ()208
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد شهرکرد ()133
واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد کرج ()115
واحد کرمانشاه ()192
مرکزبين المللی کيش ()619
واحد مشهد ()111
واحد نجف آباد ()150
واحد همدان ()171
واحد یاسوج ()120
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کدرشته
60214

رشته  -گرایش
شهرسازی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1معلومات اختصاصی شهرسازی

1

واحد امارات متحده عربی ()222

-2مبانی نظری وروشهای شهرسازی

1

واحد اهواز ()106

-3تاریخ شهرسازی

1

واحد بروجرد ()112

-4مطالعات ویژه شهری

1

واحد تبریز ()102

-5زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران جنوب ()141

-6تهيه اسکيس برای یك طرح موضعی یا موضوعی شهرسازی

2

واحد تهران شمال ()157
واحد تهران غرب ()228
واحد تهران مرکزی ()101
واحد شهرقدس ()252
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد کرمان ()108
واحد کرمانشاه ()192
واحد مشهد ()111
واحد نجف آباد ()150
واحد یاسوج ()120
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