
 ردیف
نام 

 دانشگاه/مؤسسه
 نحوه ارزیابی

سهم آزمون کتبی سنجش در 

 پذیرش نهایی

  کتبی و مصاحبه دانشگاه اراک ۱

 مصاحبه دانشگاه ارومیه ۲

امتیاز آزمون مرحله اول )سنجش 

علمی( در محاسبه امتیاز نهایی 

 شود.داوطلب منظور نمی

 دانشگاه اصفهان ۳

مصاحبه و کتبی در برخی 

 هارشته

 هامصاحبه در برخی رشته

 

۴ 

دانشگاه الزهرا 

)س( )ویژه 

 تهران –خواهران( 

 کتبی و مصاحبه

سهم سنجش علمی مرحله اول در 

امتیاز ،  ۱۱پذیرش نهایی داوطلب 

امتیاز، سوابق  ۳۱سوابق پژوهشی 

امتیاز و مصاحبه و  ۳۱آموزشی 

امتیاز خواهد  ۳۱کتبی اختصاصی 

 بود.

۵ 
دانشگاه امام صادق 

 )ع(
  کتبی و مصاحبه

  مصاحبه دانشگاه ایالم ۶

 مصاحبه دانشگاه باقرالعلوم ۷

امتیاز،  ۳۱سوابق پژوهشی با حداکثر 

امتیاز  ۲۱سوابق آموزشی با حداکثر 

و آزمون تخصصی با مصاحبه با 

امتیاز در پذیرش نهایی  ۵۱حداکثر 

 تأثیر خواهند داشت.

 دانشگاه بجنورد ۸
در اطالعیه سازمان 

 سنجش اشاره نشده
 

 مصاحبه دانشگاه بناب ۹

نمره آزمون اولیه هیچ تأثیری در 

گزینش نهایی داوطلب نخواهد 

داشت و مالک عمل نمره مرحله دوم 

 )مصاحبه تخصصی( خواهد بود.

۱۱ 
دانشگاه بوعلی 

 همدان –سینا 
 کتبی و مصاحبه

نمره آزمون مرحله اول در نمره کل 

داوطلب در نظر گرفته نهایی 

 شودنمی

 مصاحبه دانشگاه بیرجند ۱۱

 ۸۱نمره نهایی داوطلب بر مبنای 

درصد  ۲۱درصد نمره مصاحبه و 

آزمون متمرکز سازمان سنجش 

 آموزش کشور محاسبه خواهد شد.



۱۲ 

ی المللدانشگاه بین

امام خمینی )ره( 

 قزوین –

 مصاحبه

نمره  ۲۱۲پذیرش نهایی بر اساس 

نمره  ۸۱۲مان سنجش و آزمون ساز

سوابق  ۲۱۲مصاحبه )شامل 

عملکرد پژوهشی و  ۴۱۲تحصیلی، 

مصاحبه تخصصی( و با توجه به  ۴۱۲

ظرفیت دانشگاه در کد رشته مورد 

 نظر خواهد بود.

 کتبی و مصاحبه دانشگاه تبریز ۱۳

درصد نمره نهایی داوطلب به  ۲۱

نمره مرحله اول )سنجش علمی( که 

سنجش آموزش توسط سازمان 

کشور برگزار گردیده اختصاص دارد 

درصد نمره نهایی به نمره  ۸۱و 

مرحله دوم )ارزیابی تخصصی( 

 اختصاص خواهد داشت.

۱۴ 

دانشگاه تحصیالت 

تکمیلی صنعتی و 

فناوری پیشرفته 

 کرمان

مصاحبه و کتبی در برخی 

 هارشته

 هامصاحبه در برخی رشته

های مختلف در پذیرش سهم بخش

 ی:نهای

 ۳۱۲سوابق پژوهشی  -الف

 ۲۱۲سوابق آموزشی  -ب

 ۵۱۲آزمون کتبی و مصاحبه  -ج

۱۵ 

دانشگاه تربیت 

دبیر شهید رجایی 

 تهران –

  مصاحبه و کتبی

۱۶ 
دانشگاه تربیت 

 مدرس

 هامصاحبه در برخی رشته

مصاحبه و کتبی در برخی 

 هارشته

طبق ارزیابی دانشگاه، افرادی که 

از مجموع آزمون باالترین امتیاز را 

کتبی اختصاصی، مدارک و سوابق 

تحصیلی آموزشی، پژوهشی و 

مصاحبه علمی حضوری کسب کرده 

 باشند، پذیرش خواهند شد.

 مصاحبه و کتبی دانشگاه تفرش ۱۷

نمره سنجش علمی آزمون مرحله 

اول داوطلبان در نمره کل نهایی 

 اعمال نمی شود.

 دانشگاه تهران ۱۸

مصاحبه و کتبی در برخی 

 هارشته

 هامصاحبه در برخی رشته

این دانشگاه بر اساس دستورالعمل 

ذیل اقدام به پذیرش دانشجو 

 نماید:می



-۱ارزیابی تخصصی و عمومی ) -۱

 امتیاز( ۵۱

ارزیابی سوابق آموزشی و  -۲

 امتیاز( ۵۱-۱پژوهشی )

۱۹ 

دانشگاه جامع امام 

 –حسین )ع( 

 تهران

  تبیمصاحبه و ک

۲۱ 
دانشگاه حکیم 

 سبزوار –سبزواری 
  مصاحبه

۲۱ 
دانشگاه خلیج 

 بوشهر –فارس 
  مصاحبه

۲۲ 
دانشگاه خوارزمی 

 تهران –

 هامصاحبه در برخی رشته

مصاحبه و کتبی در برخی 

 هارشته

- 

 مصاحبه دانشگاه دامغان ۲۳

 فیزیولوژی –تنها در رشته زیست 

 جانوری

نمره  ۲۵۲ارزیابی نهایی با احتساب 

 ۷۵۲آزمون سازمان سنجش و 

 جدول ارزیابی تخصصی خواهد بود.

۲۴ 
 –دانشگاه رازی 

 کرمانشاه

مصاحبه و کتبی در برخی 

 هارشته

 هامصاحبه در برخی رشته

 

۲۵ 
دانشگاه رامین 

 خوزستان
  کتبی و مصاحبه

  مصاحبه دانشگاه زابل ۲۶

  مصاحبه دانشگاه زنجان ۲۷

۲۸ 
دانشگاه سلمان 

 کازرون –فارسی 
  کتبی و مصاحبه

 مصاحبه دانشگاه سمنان ۲۹

نمره نهایی داوطلب برای پذیرش به 

عنوان دانشجوی دکتری تخصصی بر 

نمره مصاحبه علمی  ۷۵مبنای ۲

ارزیابی تخصصی( و  -)مرحله دوم

نمره کل مندرج در کارنامه  ۲۵۲



 آزمون ورودی دکتری تخصصی سال

مرحله اول سنجش علمی( به ) ۹۵

 آید.دست می

۳۱ 

دانشگاه سیستان و 

 –بلوچستان 

 زاهدان

  مصاحبه

۳۱ 
 –دانشگاه شاهد 

 تهران
  کتبی و مصاحبه

۳۲ 
 –دانشگاه شمال 

 آمل
  مصاحبه

۳۳ 
دانشگاه صنعتی 

 شاهرود
  مصاحبه

  مصاحبه دانشگاه شهرکرد ۳۴

۳۵ 
دانشگاه شهید 

 کرمان –باهنر 
  مصاحبه و کتبی

۳۶ 
دانشگاه شهید 

 تهران –بهشتی 

مصاحبه و کتبی در برخی 

 هارشته

 هامصاحبه در برخی رشته

- 

۳۷ 
دانشگاه شهید 

 اهواز –چمران 
 مصاحبه و کتبی

شدگان نهایی بر اساس نمره پذیرفته

درصد(، امتیاز  ۳۱آزمون کتبی )

 ۳۱مصاحبه علمی )

درصد(  ۲۱درصد(، سوابق آموزشی )

سوابق پژوهشی مرتبط با کد رشته  و

متقاضی به تشخیص گروه آموزشی 

 درصد( انتخاب خواهند شد. ۲۱)

۳۸ 

دانشگاه شهید 

 –مدنی آذربایجان 

 تبریز

 مصاحبه

سهم آزمون کتبی مرحله اول 

سازمان سنجش در پذیرش نهایی در 

 ۲۱تا  ۱۱های مختلف بین رشته

 درصد است.

۳۹ 
دانشگاه شهید 

 تهران –مطهری 
  مصاحبه و کتبی

  کتبی و مصاحبه دانشگاه شیراز ۴۱



۴۱ 
دانشگاه صنعت 

 نفت
 کتبی و مصاحبه

نتایج بر اساس نمره آزمون کتبی 

، سوابق آموزشی (۳۱۲دانشگاه )

، و (۳۱۲، سوابق پژوهشی )(۲۱۲)

محاسبه و ( ۲۱۲مصاحبه تخصصی )

 گردد.اعالم می

۴۲ 
عتی دانشگاه صن

 ارومیه
 مصاحبه

سهم آزمون کتبی سازمان سنجش 

و ارزیابی  ۲۱در پذیرش نهایی ۲

 خواهد بود. ۸۱تخصصی دانشگاه ۲

۴۳ 
دانشگاه صنعتی 

 اصفهان
 - مصاحبه

۴۴ 
دانشگاه صنعتی 

 تهران –امیرکبیر 
 مصاحبه

نتایج بر اساس نمره آزمون سازمان 

سنجش آموزش کشور و سوابق 

سوابق ، نمره (۳۱آموزشی )۲

 مصاحبه نمره و ( ۲۱پژوهشی )۲

 گردد.محاسبه و اعالم می( ۵۱)۲

۴۵ 
دانشگاه صنعتی 

 بابل
 مصاحبه

سهم آزمون کتبی مرحله اول 

)سازمان سنجش( در پذیرش نهایی 

و ارزیابی تخصصی دانشگاه  ۲۲۱

 خواهد بود. ۲۸۱

۴۶ 
دانشگاه صنعتی 

 بیرجند
 مصاحبه

درصد از نمره نهایی، نمره  ۸۱

درصد آزمون متمرکز  ۲۱مصاحبه و 

سازمان سنجش آموزش کشور 

 خواهد بود.

۴۷ 

دانشگاه صنعتی 

خواجه نصیرالدین 

 تهران –طوسی 

 مصاحبه

 ۸۱امتیاز کل داوطلب با احتساب 

 ۲۱درصد نمره مصاحبه علمی و 

درصد نمره آزمون کتبی سازمان 

هد سنجش آموزش کشور تعیین خوا

 شد.

۴۸ 
دانشگاه صنعتی 

 تبریز –سهند 
 کتبی و مصاحبه

نمره نهایی داوطلب به صورت 

میانگین وزنی نمره مرحله اول 

 ۱۱)سنجش علمی سازمان( با تأثیر 

 درصد و نمره

مرحله دوم )ارزیابی تخصصی( با 

 شود.درصد محاسبه می ۹۱تأثیر 

۴۹ 
دانشگاه صنعتی 

 تهران –شریف 

مصاحبه شفاهی در همه 

ها بجز فلسفه علم و رشته
 



مدیریت که آزمون کتبی 

 نیز دارند.

۵۱ 
دانشگاه صنعتی 

 شیراز
  مصاحبه

۵۱ 
دانشگاه صنعتی 

 مالک اشتر
  مصاحبه

۵۲ 
دانشگاه عالمه 

 تهران –طباطبایی 
 کتبی و مصاحبه

نمره سنجش علمی اعالم شده از 

سوی سازمان سنجش آموزش کشور 

ری در جمع نمرات دو مرحله تأثی

آزمون نداشته و پذیرش نهایی صرفاً 

شده از آزمون  از امتیازات کس

اختصاصی دانشگاه، بررسی سوابق 

 علمی و مصاحبه خواهد بود.

۵۳ 

دانشگاه علم و 

 –صنعت ایران 

 تهران

  مصاحبه

۵۴ 

دانشگاه دریانوردی 

و علوم دریایی 

 چابهار

  مصاحبه

۵۵ 

دانشگاه علوم 

قضایی و خدمات 

 اداری دادگستری

 مصاحبه و کتبی

پذیرش نهایی در این دانشگاه بر 

 اساس امتیازات ذیل است:

 ۲۱سوابق پژوهشی با حداکثر  -الف

 امتیاز

 ۲۵سوابق آموزشی با حداکثر  -ب

 امتیاز

 امتیاز ۲۱آزمون تخصصی کتبی  -ج

 امتیاز ۳۱مصاحبه علمی  -د

 امتیاز ۵جش آزمون سازمان سن -ه

۵۶ 

دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع 

 طبیعی ساری

  مصاحبه



۵۷ 

دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع 

 طبیعی گرگان

  مصاحبه

۵۸ 

دانشگاه علوم و 

معارف قرآن کریم 

 و اوقاف سازمان –

 قم – خیریه امور

  مصاحبه

۵۹ 

دانشگاه علوم و 

فنون دریایی 

 خرمشهر

  مصاحبه

۶۱ 
دانشگاه فردوسی 

 مشهد

مصاحبه و کتبی در برخی 

 هارشته

 هامصاحبه در برخی رشته

 

 دانشگاه قم ۶۱

مصاحبه و کتبی در برخی 

 هارشته

 هامصاحبه در برخی رشته

نمره  ۱۱۲پذیرش نهایی با احتساب 

نمره  ۹۱۲آزمون سنجش علمی و 

 ارزیابی تخصصی خواهد بود.

 مصاحبه دانشگاه کاشان ۶۲

امتیازات  ۳۱ارزیابی نهایی براساس ۲

امتیازات آموزشی و  ۳۱پژوهشی، ۲

مصاحبه شفاهی صورت  ۲۴۱

 گیرد.می

۶۳ 
دانشگاه کردستان 

 سنندج –
  کتبی و مصاحبه

۶۴ 

دانشگاه کوثر )ویژه 

 –خواهران( 

 بجنورد

  مصاحبه

۶۵ 
 –دانشگاه گلستان 

 گرگان
 مصاحبه و کتبی

نمره   ۸۱۲آزمون مرحله دوم جمعاً 

 ۲۱۲شود و کل داوطلب را شامل می

مانده مربوط به نمره آزمون باقی

 مرحله اول است.

۶۶ 
 –دانشگاه گیالن 

 رشت
 مصاحبه

نمره  ۱۱۲پذیرش نهایی با احتساب 

نمره  ۹۱۲آزمون سنجش علمی و 

ارزیابی تخصصی )مرحله دوم( انجام 

 خواهد شد.

۶۷ 
 –دانشگاه لرستان 

 آباد خرم
  مصاحبه و کتبی



۶۸ 
دانشگاه مازندران 

 بابلسر –
 مصاحبه

آزمون کتبی سازمان سنجش و  ۲۱۲

ارزیابی اختصاصی در پذیرش  ۸۱۲

 نهایی مؤثر خواهند بود.

۶۹ 
دانشگاه محقق 

 اردبیل –اردبیلی 
 مصاحبه

آزمون  ۲۱۲پذیرش نهایی بر اساس

ارزیابی  ۸۱۲کتبی سنجش و 

 اختصاصی خواهد بود.

۷۱ 

اه دانشگ

غیرانتفاعی مذاهب 

 اسالمی

  مصاحبه و کتبی

 دانشگاه مراغه ۷۱

مصاحبه و کتبی در برخی 

 هارشته

 هامصاحبه در برخی رشته

 

  مصاحبه و کتبی دانشگاه مالیر ۷۲

۷۳ 
دانشگاه هرمزگان 

 عباس بندر –
  مصاحبه

۷۴ 
دانشگاه هنر 

 اسالمی تبریز
  مصاحبه

۷۵ 
دانشگاه هنر 

 اصفهان
  مصاحبه

  مصاحبه دانشگاه هنر ۷۶

۷۷ 
دانشگاه ولی عصر 

 رفسنجان –)عج( 
  کتبی و مصاحبه

  مصاحبه دانشگاه یاسوج ۷۸

  مصاحبه دانشگاه یزد ۷۹

۸۱ 

سازمان 

های علمی پژوهش

 و صنعتی ایران

  مصاحبه

۸۱ 
دانشگاه آیت اله 

 میبد –حائری 
  کتبی و مصاحبه

  کتبی و مصاحبه دانشگاه گنبد ۸۲

۸۳ 
مجتمع آموزش 

 عالی گناباد
  مصاحبه

۸۴ 

مرکز تحصیالت 

تکمیلی در علوم 

 زنجان –پایه 

مصاحبه و کتبی در برخی 

  هارشته



 هامصاحبه در برخی رشته

۸۵ 

مؤسسه پژوهشی 

علوم و فناوری 

 –رنگ و پوشش 

 تهران

  مصاحبه

۸۶ 

مؤسسه عالی 

آموزش و پژوهش 

مدیریت و 

 ریزیبرنامه

  کتبی و مصاحبه

۸۷ 

مجتمع آموزش 

عالی فاطمیه 

نهاوند )ویژه 

 خواهران(

  کتبی و مصاحبه

۸۸ 

پژوهشکده 

بیوتکنولوژی 

 –کشاورزی ایران 

 کرج

 مصاحبه

نمره سنجش علمی آزمون اولیه 

سازمان سنجش و آموزش کشور در 

تأثیری نمره کل نهایی داوطلب 

 نخواهد

 داشت.

  مصاحبه دانشگاه پیام نور ۸۹

۹۱ 

دانشکده 

غیرانتفاعی 

 الدیناصول

  مصاحبه و کتبی

۹۱ 

دانشگاه 

غیرانتفاعی ادیان و 

 قم –مذاهب 

  مصاحبه

۹۲ 

دانشگاه 

غیرانتفاعی شیخ 

 اصفهان –بهایی 

  مصاحبه و کتبی

۹۳ 

دانشگاه 

غیرانتفاعی علم و 

 تهران –فرهنگ 

مصاحبه و کتبی در برخی 

 هارشته

 هامصاحبه در برخی رشته

 

۹۴ 
دانشگاه 

غیرانتفاعی علوم و 
  مصاحبه



 –فنون مازندران 

 بابل

۹۵ 

دانشگاه 

غیرانتفاعی قرآن و 

 قم –حدیث 

  مصاحبه

۹۶ 

دانشگاه 

غیرانتفاعی مفید 

 قم –

 مصاحبه )عادی(؛

کتبی و مصاحبه )بورس 

 ویژه طالب(

 

۹۷ 

مؤسسه 

غیرانتفاعی خاتم 

 تهران –

  کتبی و مصاحبه

۹۸ 

دانشگاه 

غیرانتفاعی صنعتی 

 مشهد –سجاد 

  مصاحبه

۹۹ 
دانشگاه 

 غیرانتفاعی عدالت
  مصاحبه

۱۱۱ 

دانشگاه غیردولتی 

علوم و فنون 

 مازندران

  مصاحبه

 


