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ایران کنفرانس

جزئیات بورس خارج دکتری اعلام شد/ جدول رشته های مورد نیاز  
  

متقاضیان بورس اعزام به  خارج که در کنکور دکتری ۹۵ مجاز به انتخاب رشته هستند می توانند با توجه به  رشته های مورد
نیاز اعلام شده، در بورس شرکت کنند. 

    

به گزارش خبرنگار مهر،  شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز ) سال ۱۳۹۵ و کسب حدنصاب  اعلام شده
توسط دانشگاه یا مؤسسه پذیرنده بورسیه یکی از شرایط متقاضی بودن  بورس 95 است.

  

همچنین متقاضی باید مصاحبه علمی و ارزیابی تخصصی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور دارای سهمیه را انجام
دهد.

  

دانشگاه پس از مصاحبه علمی، سهمیه های بورس خارج خود را انتخاب و به  شورای مرکزی بورس اعلام می کند. پس از
ارزیابی نهایی و تأیید نتایج (گزارش)  واصله از طرف دانشگاه ها توسط شورای مرکزی بورس، نتایج به سازمان سنجش 

آموزش کشور اعلام می شود.

  

سازمان سنجش آموزش کشور نتایج را بصورت رسمی اعلام می کند. رشته، گرایش و  کشور مورد اعزام به تشخیص دانشگاه
دارای سهمیه و هماهنگی اداره کل بورس و  اعزام دانشجویان خواهد بود.

  

قبولی های بورس خارج از کشور بر اساس سهمیه هر دانشگاه اعلام می شوند و  نظارت و تأیید در اخذ پذیرش و وضعیت
تحصیلی به عهده دانشگاه دارای سهمیه  است.

  

مهلت متقاضیان بورس برای ارائه نمره زبان

  

پذیرفته شدگان اعزام بایستی حداکثر تا ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۶ ، نسبت به  اخذ حدنصاب نمره زبان، پذیرش از دانشگاه
مورد تأیید دارای سهمیه و اداره  کل بورس و اعزام دانشجویان، سپردن وثیقه به دانشگاه یاد شده، دریافت روادید  و سایر

موارد اعزام اقدام کنند. پس از اتمام زمان مذکور، قبولی فرد (کان  لم یکن) تلقی می شود.
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MSRT تبصره: حداقل کسب نمره زبان برای اعزام داوطلبان رشته های فنی و مهندسی،  کشاورزی و علوم پایه در آزمون
عدد ۵۵ در رشته های علوم انسانی و هنر  عدد ۶۰ و یا معادل آن در آزمون های IELTS و TOLIMO، TOEFL تعیین شده

است.

  

پذیرش از دانشگاه خارج، انتخاب استاد راهنمای خارج، موضوع رساله دکتری و  استاد ناظر داخلی (یکی از اعضای هیأت
علمی دانشگاه دارای سهمیه مرتبط با  تخصص پذیرفته شده ) پس از تأیید دانشگاه دارای سهمیه و با هماهنگی اداره کل 

بورس و اعزام دانشجویان انجام می شود.

  

بر اساس اعلام وزارت علوم، میزان وثیقه با توجه به کشور محل تحصیل و بر  اساس مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین می
شود همچنین طبق قانون اصلاح ماده ۳  قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در شرایط مساوی اولویت با داوطلبان 

متأهل است.

  

دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد باید تا پایان  شهریور ماه سال جاری فارغ التحصیل شوند و عدم
مراجعه داوطلبان واجد شرایط  جهت تشکیل پرونده به اداره کل بورس و اعزام دانشجو تا پایان شهریور ماه سال  جاری

(۹۵) به منزله انصراف است.

  

امکان تبدیل بورس خارج به داخل وجود ندارد. اعزام داوطلبان یا مربیان  آموزشی و پژوهشی واجد شرایط که محل
خدمت آتی آنان در سایر دستگاه های  اجرایی دولتی و غیردولتی است مشروط به تقبل ۱۰۰ درصد هزینه ها توسط دستگاه

 مربوط و ارائه موافقت نامه رسمی از سایر دستگاه های اجرایی، با مطمح نظر  قرار دادن ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات
کشوری میسر خواهد بود.

  

مسؤولیت هرگونه مغایرت در میانگین دروس (معدل) و اطلاعات و مدارک مورد  نظر، متوجه متقاضی است و در صورت
اثبات تخلف، در هر یک از مراحل اعم از طی  فرایند بورس، حین تحصیل یا پس از پایان تحصیلات، پذیرش فرد ابطال

می شود و  باید هزینه های مترتب بر آن را بپردازد.

  

ظرفیت بورس خارج 

  

تعداد ۱۹۲ نفر ظرفیت برای رشته های مورد نیاز بورس خارج اعلام شده است.
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رشته های بورس خارج در آزمون دکتری سال ۹۵

  رشته و توضیحات عنوان  نام دانشگاه        
  ژئومورفولوژی  تهران    
  سنجش از راه دور  تهران    
  سنجش از راه دور و GIS  اصفهان    
  سنجش از راه دور زمین شناخ  شیراز    
  اقتصاد علم و فناوری  شهید بهشتی    
  اقتصاد سلامت  یزد    
  تاریخ اروپا یا جهان  اصفهان    
  جامعه شناسی علم و فناوری  شهید بهشتی    
  حقوق  یزد    
  حقوق گرایش تجارت بین الملل  بوعلی سینا    
  مصونیت حقوق بین الملل انرژی  خوارزمی    
  مدیریت دانش آینده پژوهی  شیراز    
  گردشگری مدیریت جهانگردی  تهران    
  گردشگری مدیریت جهانگردی  شیراز    
  گردشگری مدیریت جهانگردی  یزد    
  مدیریت توسعه  فردوسی مشهد    
  کارآفرینی فناورانه  تهران    
  مدیریت کسب و کار در کشاورزی  تهران    
  کار آفرینی صنایع  تهران    
  مدیریت کسب و کار روستایی و کشاورزی  مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند    
  آینده پژوهی  تهران    
  مدیریت مالی  اصفهان    
  مهندسی مالی  تهران    
  مهندسی مالی  فردوسی مشهد    
  حسابداری  شیراز    
  حسابداری  کردستان    
  علم اطلاعات و دانش شناسی سنجش علم  اصفهان    
  فلسفه فناوری  شهید بهشتی    
  آموزش و پرورش شناختی  شهید بهشتی    
  مدیریت آموزشی  بوعلی سینا    
  برنامه ریزی آموزش از راه دور ۱  تهران    
  روانشناسی کودکان استثنایی  تهران    
  روانشناسی صنعتی و سازمانی  اصفهان    
  روانشناسی اجتماعی  خوارزمی    
  سایبرسایکولوژی  شهید بهشتی    
  روان شناسی با عنوان پداگوژیک  شهید بهشتی    
  علوم ارتباطات سیاست و روابط بین الملل چین  تهران    
  علوم ارتباطات اقتصاد ژاپن  تهران    
  علوم ارتباطات جامعه و فرهنگ آلمان  تهران    
  مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی  اصفهان    
  سنگ شناسی با عنوان گوهرشناسی  شهید بهشتی    
  آب شناسی با عنوان آب های زیرزمینی  اصفهان    
  آب شناسی با عنوان زمین شناسی دریایی  دریانوردی و علوم دریایی چابهار    
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  آب شناسی با عنوان آبهای زیرزمینی با تخصص مدلینگ  فردوسی مشهد    
  زمین شناسی زیست محیطی  فردوسی مشهد    
  زیست شناسی سنتزی  شیراز    
  زیست شناسی  علوم سلولی و ملکولی  تهران    
  بیوشیمی با عنوان بیوارگانیک  تربیت مدرس    
  بیوشیمی گرایش سلول های بنیادی  شهید چمران - اهواز    
  زیست شناسی - ژنتیک  اصفهان    

      

ادامه رشته های بورس خارج در آزمون دکتری سال ۹۵

  رشته و توضیحات عنوان  نام دانشگاه        
  محیط زیست دریایی  دریانوردی و علوم دریایی چابهار    
  زیست فناوری دریایی  دریانوردی و علوم دریایی چابهار    
  نانوبیولوژی  تربیت  مدرس    
  ریز زیست فناوری  تهران    
  ریاضیات زیستی  تربیت مدرس    
  ریاضیات پزشکی  فردوسی مشهد    
  بیوانفورماتیک محاسبات  خوارزمی    
  آموزش ریاضی  شیراز    
  علوم کامپیوتر گرایش سیستم های هوشمند  دانشگاه الزهرا(س)    
  علوم کامپیوتر  بجنورد    
  علوم کامپیوتر (پیچیدگی محاسبات)  تهران    
  علوم کامپیوتر با عنوان اقتصاد فضای مجازی  شهید بهشتی    
  علوم کامپیوتر  شهید چمران - اهواز    
  علوم کامپیوتر گرایش چند رسانه ای  هنر اسلامی تبریز    
  بیوانفورماتیک با عنوان تعامل انسان با کامپیوتر  شهید بهشتی    
  بیوانفورماتیک با عنوان رسانه های نوظهور  شهید بهشتی    
  آمار با عنوان بیم سنجی  شهید بهشتی    
  آمار/داده کاوی/آمار اقتصادی  شیراز    
  نجوم و اخترفیزیک  تبریز    
  فیزیک تجربی (انرژی های بالا)  تهران    
  فیزیک تجربی (نانوفیزیک)  تهران    
  فیزیک هسته ای تجربی - نجوم مشاهده ای(رصدی)  شیراز    
  علوم و فنّاوری نانو - نانوفیزیک نانوفتونیک  صنعتی شاهرود    
  مهندسی پلاسما  تبریز    
  مهندسی پلاسما  خوارزمی    
  فیزیک کاربردی گرایش پلاسما (تجربی)  صنعتی شاهرود    
  هواشناسی با تخصص در مدلسازی تابش  تهران    
  هواشناسی با عنوان هواشناسی (عام)  تهران    
  علوم شناختی روان شناسی شناختی  شهید بهشتی    
  علوم شناختی توانبخشی شناختی  شهید بهشتی    
  علوم شناختی  با عنوان هوش بازی ها  خوارزمی    
  علوم شناختی با عنوان اعصاب هوش  خوارزمی    
  مهندسی برق گرایش انرژی های نو و تجدیدپذیر  بوعلی سینا همدان    
  مهندسی برق الکترونیک  بیرجند    
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  مهندسی برق الکترونیک با عنوان رمز  خوارزمی    
  مهندسی برق قدرت با عنوان مهندسی برق (فشار قوی)  فردوسی مشهد    
  مهندسی برق زمینه هوش ماشین و رباتیک و مکاترونیک  محقق اردبیلی    
  مهندسی عمران سازه  اصفهان    
  مهندسی سازه گرایش مدیریت  تبریز    
  مهندسی عمران سازه  صنعتی اصفهان    
  مهندسی عمران ژئوتکنیک با عنوان نقشه برداری  بجنورد    
  مهندسی عمران ژئوتکنیک سازه های دریایی-زلزله  صنعتی سهند    
  مهندسی عمران گرایش سازه های سواحل بنادر و سازه  دریانوردی و علوم دریایی چابهار    
  مهندسی عمران دریایی  صنعتی شاهرود    
  مهندسی عمران حمل و نقل با عنوان خطوط راه آهن  اصفهان    
  مهندسی عمران حمل و نقل با گرایش برنامه ریزی حمل و نقل  صنعتی اصفهان    
  مهندسی عمران حمل و نقل با گرایش حمل و نقل ریلی  صنعتی اصفهان    
  مهندسی عمران مهندسی با گرایش محیط زیست  بوعلی سینا - همدان    
  مهندسی نقشه برداری با عنوان ژئودزی  تبریز    
  مهندسی نقشه برداری با عنوان ژئودزی  صنعتی شاهرود    

      

ادامه رشته های بورس خارج در آزمون دکتری سال ۹۵

  رشته و توضیحات عنوان  نام دانشگاه        
  مهندسی مکانیک ساخت و تولید با عنوان حرارت/سیالات  شیراز    
  مهندسی مکانیک ساخت و تولید با عنوان مکاترونیک  صنعتی شاهرود    
  مهندسی مکانیک تبدیل انرژی با عنوان انرژی تجدیدپذیر  شهید بهشتی    
  مهندسی مکانیک تبدیل انرژی میکروفلویدیک، بیومکانیک و انرژی تجدید پذیر  صنعتی اصفهان    
  مهندسی هوافضا  تبریز    
  هوافضا گرایش های آئرودینامیک، سازه های هوایی و دینامیک پرواز و کنترل  شیراز    
  مهندسی معدن گرایش اکتشاف نفت با تخصص حفاری و بهره برداری  صنعتی اصفهان    
  مهندسی معدن استخراج مواد معدنی سنگ- اکتشاف- فرآوری موادمعدنی  صنعتی سهند    
  مهندسی پلیمر-صنایع رنگ و پوشش- کامپاندینگ-صنایع لاستیک  صنعتی سهند    
  مهندسی پزشکی بیوالکتریک  تبریز    
  مهندسی پزشکی بیوالکتریک  محقق اردبیلی    
  مهندسی پزشکی بیومتریال با عنوان مهندسی بافت  شهید بهشتی    
  مهندسی صنایع  اصفهان    
  مهندسی صنایع (مهندسی مالی)  تربیت مدرس    
  مهندسی صنایع با عنوان ایمنی صنعتی  شهید چمران اهواز    
  مهندسی صنایع گرایش مدیریت  صنعتی اصفهان    
  مهندسی صنایع گرایش مهندسی کیفیت  صنعتی اصفهان    
  مهندسی صنایع  صنعتی بیرجند    
  مهندسی نفت گرایش های بهره برداری و حفاری  شیراز    
  مهندسی نفت - تجهیزات نفت  صنعتی امیرکبیر    
  مهندسی نفت - اکتشافات نفت  صنعتی امیرکبیر    
  مهندسی نفت با عنوان مهندسی نفت - حفاری  صنعتی امیرکبیر    
  مهندسی شیمی گرایش مهندسی نفت با تخصص در زمینه صنایع پایین دستی  صنعتی اصفهان    
  مهندسی شیمی گرایش کاتالیست های شیمیایی در صنایع نفت و پتروشیمی  صنعتی اصفهان    
  مهندسی شیمی گرایش نانوتکنولوژی  ولی عصر(عج) رفسنجان    
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  مهندسی شیمی با عنوان شیمی پلیمر  اصفهان    
  مهندسی کامپیوتر  بیرجند    
  مهندسی کامپیوتر نرم افزار با گرایش فناوری اطلاعات و شبکه  شهید چمران اهواز    
  مهندسی کامپیوتر نرم افزار  صنعتی اصفهان    
  مهندسی کامپیوتر نرم افزار  صنعتی بیرجند    
  مهندسی کامپیوتر نرم افزار  محقق اردبیلی    
  مهندسی کامپیوتر نرم افزار  مجتمع آموزش عالی گناباد    
  مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری  اصفهان    
  مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیکی  تبریز    
  مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیکی  صنعتی بیرجند    
  مهندسی فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه  صنعتی سهند    
  مهندسی فناوری اطلاعات امنیت اطلاعات با عنوان فناوری اطلاعات  یزد    
  مهندسی مواد گرایش سرامیک و خوردگی  تربیت مدرس    
  مهندسی مواد و متالورژی با عنوان مهندسی مواد-جوشکاری- استخراج  صنعتی سهند    
  مهندسی مواد و متالورژی فلزات  تبریز    
  مهندسی مواد و متالورژی  مراغه    
  مهندسی هسته ای گرایش های مواد هسته ای، ایمنی و اتکاپذیری، کاربرد پرتوها و پرتوپزشکی  شیراز    
  مهندسی محیط زیست منابع آب  شیراز    
  مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی های تجدیدپذیر  شهید چمران اهواز    
  مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری های انرژی  شیراز    
  مهندسی دریا با عنوان فیزیک دریا و مهندسی سواحل  تربیت مدرس    
  مهندسی دریا گرایش هیدرودینامیک  دریانوردی و علوم دریایی چابهار    
  مهندسی دریا با عنوان مهندسی معماری کشتی  دریانوردی و علوم دریایی چابهار    
  مهندسی دریا با عنوان حمل و نقل دریایی  صنعتی امیرکبیر    
  مهندسی دریا با عنوان مهندسی سواحل و سازه های دریایی  صنعتی امیرکبیر    
  مهندسی دریا با عنوان مهندسی ساخت در صنایع دریایی  صنعتی امیرکبیر    

      

ادامه رشته های بورس خارج در آزمون دکتری سال ۹۵

  رشته و توضیحات عنوان  نام دانشگاه        
  محیط زیست آلودگی های محیط زیست با عنوان محیط زیست و معدن  تربیت مدرس    
  محیط زیست تنوع زیستی با عنوان گیاه شناسی گرایش گیاهان دریایی  دریانوردی و علوم دریایی چابهار    
  مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی با عنوان کشاورزی دقیق  فردوسی مشهد    
  مهندسی مکانیک بیوسیستم طراحی ماشین های کشاورزی  مراغه    
  مهندسی مکانیک بیوسیستم انرژی های تجدیدپذیر با عنوان سوخت های زیستی  فردوسی مشهد    
  مهندسی آب و هوا شناسی کشاورزی گرایش محیط زیست  تبریز    
  مهندسی آب و هوا شناسی کشاورزی گرایش (هیدرولیک محیط زیستی،مدلسازی کمی وکیفی آب زیرزمینی)  صنعتی امیرکبیر    
  مهندسی آب و هوا شناسی کشاورزی گرایش رویکرد پایان تغییر اقلیم  ولی عصر(عج) رفسنجان    
  هواشناسی کشاورزی  فردوسی مشهد    
  بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان بیوتکنولوژی گرایش میکروبی  شهید چمران اهواز    
  علوم و تکنولوژی بذر  تهران    
  علوم و تکنولوژی بذر  فردوسی مشهد    
  بوم شناسی زراعی با عنوان زراعت و اصلاح نباتات گرایش اکولوژی  شهید چمران اهواز    
  علوم باغبانی گیاهان زینتی  شهید چمران اهواز    
  علوم باغبانی با عنوان کشاورزی گیاهان دارویی  بوعلی سینا همدان    
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  علوم دامی با عنوان ژنتیک و اصلاح نژاد دام  تهران    
  گیاه پزشکی بیماری شناسی گیاهی  فردوسی مشهد    
  تهران    

صنایع خمیر و کاغذ با عنوان علوم و صنایع چوب و کاغذ

  
  تکثیر و پرورش آبزیان با عنوان بیوتکنولوژی آبزیان  تربیت مدرس    
  تولید و بهره برداری با عنوان صید و صیادی و بهره برداری  تهران    
  معماری با گرایش طراحی منظر  شهید چمران اهواز    
  معماری داخلی  الزهرا(س)    
  معماری انرژی  صنعتی شاهرود    
  معماری داخلی  صنعتی شاهرود    
  معماری داخلی  کوثر بجنورد    
  معماری انرژی  یزد    
  شهرسازی طراحی شهری  بجنورد    
  شهرسازی طراحی شهری  کردستان    
  مرمت آثار و اشیای تاریخی با عنوان حفاظت و مرمت آثار تاریخی  شهید چمران اهواز    
  دامپزشکی با عنوان طب حیوانات باغ وحش و گونه های نادر  فردوسی مشهد    
  دامپزشکی با عنوان بیوشیمی  تهران    
  دامپزشکی با عنوان بهداشت و بیماری های میگو  شهید چمران اهواز    
  دامپزشکی با عنوان بهداشت آبزیان ویروس شناسی  شهید چمران اهواز    
  فارماکولوژی دامپزشکی با عنوان فارماکوکینیک  تهران    
  آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای با عنوان آناتومی دامپزشکی  تهران    
  زبان شناسی همگانی با عنوان عصب شناسی زبان - زبان شناسی رایانشی  شیراز    

      

متقاضیان بورس اعزام به خارج، بورسیه وزارتخانه ها، بورسیه سازمان ها و  یا مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص در
هر یک از کدرشته های تحصیلی، باید  علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی و همچنین احراز حد نصاب نمره 

مرحله ارزیابی تخصصی دارای شرایط خاص نیز باشند.

  

شرط معدل و سن برای اعزام دانشجو به خارج اعلام شد

  

حداقل میانگین (معدل) نمره های دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته  به ترتیب ۱۵ و ۱۷ و دوره های کارشناسی
ارشد پیوسته و یا دکتری حرفه ای ۱۷  تراز شده است.

  

حداکثر سن داوطلبان در زمان تقاضا ۳۰ سال اعلام شده است که البته حسب موارد، با توجه به شروط زیر می تواند افزایش
یابد.
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ایثارگران (فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان  و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و
همسران آنان) حداکثر سن ۳۳ سال.   مربیان (رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی) عضو هیأت علمی واجد شرایط، حداکثر

سن  ۳۳ سال.
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