بسمه تعالی
دانشگاه یاسوج
حوزه مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهای درخشان
آگهی پذیرش بدون آزمون کتبی در دوره دکتری سال تحصیلی  98-99از میان
دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاه های معتبر
******************************************************************************
دانشگاه یاسوج در راستای اجرای آیین نامه شماره  21/67272مورخ  93/04/18و اصالحیه شماره  21/23730مورخ  93/11/16و ابالغیه 1398 /01/28
به شماره نامه ( )3606وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی باالتر از میان دانشجویان یا
فارغ التحصیالن ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاههای معتبر و برطبق موارد مندرج در این اطالعیه در قالب ظرفیت ،برای سال
تحصیلی  98-99در مقطع دکتری رشته های لیست پیوست بدون آزمون کتبی پذیرش می نماید.الزم به ذکر است مصاحبه داوطلبین پذیرش بدون
آزمون در مقطع دکتری همزمان با مصاحبه داوطلبین با آزمون طبق جدول زمان بندی که متعاقبا اعالم می گردد  ،صورت می پذبرد.
 -1شرایط عمومی
دارا بودن صالحیت عمومی جهت ادامه تحصیل
 -2شرایط اختصاصی:
ماده  :1دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل بیست درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی-پژوهشی دوره روزانه دکتری خود در هر کد رشته
محل تحصیل را از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل و مورد تأیید وزارت (یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد داخل که تا پایان شهریور
ماه سال درخواست پذیرش ،دانش آموخته شوند) را به صورت مازاد بر ظرفیت ،با رعایت شرایط زیر ،پذیرش کند:
 :1-1بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.
 :2-1کسب حداقل  60امتیاز از فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست.
 :3-1داشتن میانگین کل  16و باالتر در دوره کارشناسی و میانگین کل  17و باالتر ( بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد (یا میانگین
همتراز شده هر یک از دوره های مذکور طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه)
تبصره  : 1شرط داشتن میانگین کل نمرات در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاههای صنعتی و جامع مستقر در
مراکز استانها به ترتیب  15و  16می باشد.
تبصره  :2دانشگاه پیام نور ،آزاد اسالمی ،غیر دولتی-غیرانتفاعی و پردیس های بین الملل(خودگردان) مجاز به استفادهاز این آیین نامه برای پذیرش
استعدادهای درخشان در دوره دکتری نیستند.
تبصره  :3پذیرش دانش آموختگان حائز شرایط این آیین نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی است.
 :4-1کسب حداقل نمره  50از آزمون زبان(MCHEیا معادل آن در سایر آزمونها) قبل از آزمون جامع دکتری(مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب
وزارت)
 : 5-1نحوه امتیازدهی به داوطلبان در هر یک از ردیف های جداول ارزشیابی ،طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه خواهد بود ،که
به پیوست این اطالعیه قرار دارد.
ماده :2الزم به ذ کر است که اسامی پذیرفته شدگان همراه با جدول تکمیل شده ارزشیابی برای هریک از داوطلبان ،برای تأیید صالحیت عمومی به سازمان
سنجش ارسال می شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تأیید سازمان مذکور است.
تبصره :2الزم به ذکر است که دانشگاه یاسوج در خصوص پذیرش قطعی دانشجویان دکتری با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های رشته و گرایش های
دوره دکتری خود تصمیم گیری خواهد کرد و هیچ گونه الزامی به پذیرش دانشجوی دکتری از این طریق در تمام رشته گرایشهای دوره دکتری خود ندارد.
ماده  :3پذیرش افراد مشمول این آیین نامه ،در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی ،به
تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.
ماده  :4تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین نامه ،مجاز نیست.
تذکر بسیار مهم :از آنجا که احراز شرط  2-1بعد از انجام مصاحبه امکان پذیر است و با توجه به جداول ارزشیابی پیوست دانشجویانی می
توانند در مصاحبه شرکت نمایند که حداقل  30امتیاز از مجموع امتیاز های بخش های پژوهشی با در نظر گرفتن ضرورت داشتن حداقل 7
امتیاز از مقاله علمی -پژوهشی (جدول  1فرم شماره  2پیوست) و آموزشی (جدول  2فرم شماره  2پیوست) کسب نمایند لذا با توجه به

نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی و آموزشی که به پیوست این اطالعیه آمده است .تنها داوطلبانی که این حداقل امتیاز را کسب می نمایند
مدارک جهت شرکت در مصاحبه ارسال نمایند.

با توجه به همزمانی مصاحبه علمی-عمومی پذیرش بدن آزمون با پذیرش از
طریق ازمون ،دانشجویان یا فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد واجد شرایط
دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاههای معتبر سراسر کشور می توانند مدارک
مشروحه زیر را طبق زمان اعالمی در اطالعیه های بعدی با پست پیشتاز به
آدرس زیر ارسال نمایند .یا در صورت اعالم در اطالعیه های بعدی مدارک را
در زوز مصاحبه به همراه داشته باشند.

در صورت نیاز به ارسال مدارک ،متقاضیان حتما در روی پاکت عبارت
"درخواست پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری رشته........سال "1398.را
ذکر کنند.
آدرس  :یاسوج – خیابان دانشجو –– ساختمان آموزش دانشگاه یاسوج -مدیریت
تحصیالت تکمیلی و استعدادهای درخشان (کد پستی ) 7591874831شماره تماس

مدارک همراه و یا ارسالی الزم:
 -1پایان نامه (دانشجو باید در زمان مصاحبه به همراه داشته باشد)
 -2فرم استفاده ازتسهیالت ادامه تحصیل ممتاز ین کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
 -3فرم شماره  1تکمیل شده(فرم مشخصات فردی ،آموزشی و پژوهشی) به همراه تمام مستندات آموزشی و پژوهشی ارایه شده در آن بر اساس
جداول موجود
 -4لوح تقدیر در زمینه های مختلف علمی – پژوهشی
 -5عضویت در بنیاد نخبگان ،استعدادهای درخشان و (.....در صورت وجود)
 -6اصل و کپی کارت ملی ،صفحه اول و دوم شناسنامه
 -7اصل و کپی مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد
 -8کارنامه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد( تأیید شده))
 -9دو قطعه عکس  3×4پشت نویسی شده
 -10اصل و کپی کارت پایان خدمت برای متقاضیان ( درصورت اتمام خدمت سربازی)
 -11فیش واریزی به مبلغ600000ریال به شماره حساب7875940264بنام درآمد اختصاصی دانشگاه ساسوج نزدبانک تجارت
 -12یک عدد پوشه فنردار که کلیه مدارک بجز پایان نامه در آن قرار داده شود( .دانشجو باید در زمان مصاحبه به همراه داشته باشد)

تذکر:
موارد  3 ،2و فرم گزارش معرف علمی مورد نیاز در فرم شماره  1در صفحه فراخوان اطالعیه قابل دریافت به صورت فایل  wordمی
باشد.
تبصره:برای دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد به جای مدرک کارشناسی ارشد ،ارائه فرم تأیید شده تعداد واحدهای گذرانده و معدل
توسط دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد(فرم استفاده از تسهیالت ادامه تحصیل ممتازین که پیوست اطالعیه می باشد) الزامی است.
ج* مصاحبه از دروس پایه ،تخصصی گرایش و پایان نامه صورت می گیرد.

دانشگاه یاسوج
حوزه مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهای درخشان دانشگاه
فرم استفاده از تسهیالت ادامه تحصیل ممتازین کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
و سایر دانشگاهها در دوره دکتری از طریق پذیرش بدون آزمون کتبی سال تحصیلی 98-99
************************************************************************
نام خانوادگی:
نام :
نام پدر:

 -5شماره شناسنامه:

مرد
جنسیت :زن
تاریخ تولد / / :کد ملی:
دانشجوی ورودی نیمسال ........................................ :سال تحصیلی در مقطع ارشد:
معدل مقاطع تحصیلی گذشته:
کارشناسی:
کارشناسی ارشد ( بدون نمره پایان نامه)........................................ :

شماره سریال شناسنامه:

درجه (نمره) پایان نامه (در صورت دفاع) :

رشته مورد تقاضا ................................................................................ :گرایش............................................................ :
شماره های تماس ضروری:
تلفن منزل:

کد شهرستان:
تلفن همراه:

نشانی دقیق و کامل پستی محل سکونت:
کد پستی ده رقمی:
امضاء داوطلب:
تاریخ:
************************************************************************
شماره:
تاریخ:
مدیریت محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه یاسوج
گواهی می گردد آقای/خانم  .........................................فرزند  ............................به شماره شناسنامه  .........متولد  ................دانشجوی رشته
 .......................................مقطع کارشناسی ارشد ،دارای میانگین کل نمرات  ...................بدون در نظر گرفتن نمره پایان نامه می باشد .همچنین ایشان
دارای میانگین کل نمرات  ................با در نظر گرفتن نمره پایان نامه می باشد.
محل مهر و امضاء
معاون /مدیر آموزشی دانشگاه ................

فرم شماره 1
مشخصات فردی ،آموزشی و پژوهشی پذیرش بدون آزمون دوره دکتری) (Ph.dسال 1398
( مخصوص داوطلب)
الف) مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی:

وضعیت نظام وظیفه:

شماره پرونده:

شماره داوطلب:

سال تولد:

وضعیت تأهل:

تلفن تماس:

وضعیت اشتغال:

آدرس:

آدرس الکترونیکی:

توجه :کلیه موارد ذکر شده در بندهای "ب" و " ج" مندرج در این فرم صرفأ با ارائه مدرک معتبر قابل ارزیابی می باشد .بدیهی است
داوطلب باید در صورت ضرورت اصل مدرک را نیز ارائه نماید.
ب) سوابق آموزشی:
مقطع تحصیلی

معدل کل

رشته -

نام

گرایش

دانشگاه

سال

سال

شروع

خاتمه

کارشناسی
کارشناسی ارشد
عنوان پروژه کارشناسی – نام استاد راهنما و نمره
عنوان پروژه کارشناسی ارشد – نام استاد راهنما و
نمره
-

مدرک زبان
نام آزمون

ردیف

سال آزمون

نمره اخذ شده

توضیحات

برگزیدگان جشنواره ،مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر:
نام مسابقه /المپیاد  /جشنواره

رتبه

1
2
3
4
5
نمره کل امتیاز آموزشی داوطلب (لطفأ در این قسمت چیزی نوشته نشود)

سال برگزیده شدن

ج ) سوابق پژوهشی
 -1مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانسها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی
عنوان مقاله

عنوان مجله /

نام نویسندگان

امتیاز

سال انتشار

(نویسنده مسئول

( در این قسمت چیزی
ننویسید)

مقاله را با عالمت*
مشخص فرمایید)
چاپ
عناوین مقاالت

شده

مجالت علمی
پژوهشی (داخلی
و خارجی)

پذیرفته
شده

چاپ
شده
عناوین مقاالت
مجالت علمی
ترویجی

پذیرفته
شده

چاپ
شده
عناوین مقاالت
ارائه شده در
همایش ها

پذیرفته
شده

جمع امتیاز (در این قسمت چیزی ننویسید)

 -2اختراع ثبت شده مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
ردیف

محل ثبت

نام اختراع

تاریخ ثبت

1
2
3
4

 -3کتب ( ترجمه یا تألیف)
عنوان کتاب

سال انتشار
تعداد صفحات

نام نویسندگان
به ترتیب ذکر
شده روی جلد

امتیاز
( در این قسمت
چیزی ننویسید)

تألیف
کتب

ترجمه

 -4جشنواره های علمی معتبر
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

عنوان جشنواره

نهاد برگزار کننده

تاریخ برگزاری

 -5امتیاز پایان نامه
 -1-5پایان نامه دوره کارشناسی
عنوان پروژه یا پایان

نام استاد راهنما

نمره

امتیاز

نامه
قابل قبول

خوب

بسیار
خوب

عالی

 -2-5پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
عنوان پروژه یا پایان

نام استاد راهنما

نمره

امتیاز

نامه
قابل قبول

خوب

بسیار
خوب

عالی

نمره کل امتیاز پژوهشی داوطلب (لطفأ در این قسمت چیزی نوشته نشود)

لطفأ به سواالت ذیل بطور مختصر و روشن پاسخ دهید.
 -1نام نرم افزارهای تخصصی کامپیوتری ( مانند )MATLAB ،LISRELT :که به آنها تسلط دارید را ذکر نمایید.
 -2هزینه زندگی شخصی شما در طول تحصیل چگونه تأمین خواهد شد؟
 -3آیا بورس تحصیلی دریافت کردهاید؟ از نظر سازمان مربوطه ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه است؟
 -4آیا برای شغل دیگری در کنار تحصیل خود برنامه ریزی کرده اید؟

 -5در صورت نیاز میزان همکاری شما در دانشکده در زمینه هایی مانند حل تمرین دروس ،تهیه دستورکار آزمایشگاههای آموزشی،
همکاری اجرایی در آزمایشگاههای آموزشی با پژوهشی  ...به چه میزان خواهد بود؟
 -6چه ویژگی های ( علمی  /عمومی  /اخالقی ) در خود می بینید که در این پرسشنامه سوال نشده است و فکر می کنید می تواند
در انتخاب شما تأثیر داشته باشد؟

 -7حداقل سه مورد از موضوعات مورد عالقه خود برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری را به ترتیب اولویت بنویسید:
ردیف

استاد

موضوع تخصصی

1
2
3
4
5
6
7
 -8با چاپ چند مقاله علمی طول دوره دکتری کار خود را مطلوب ارزیابی می کنید؟

مقاله کنفرانس بینالمللی مقاله مجلهآی اس آی یا علمی ،پژوهشی
*پذیرش دانشجویان دکتری به صورت تمام وقت امکان پذیر خواهد بود و تعهد حضور تمام وقت الزامی است.
نام و نام خانوادگی:

تاریخ :

امضاء

فرم شماره 2
جداول امتیاز دهی به داوطلبین پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری سال  98در مرحله مصاحبه
نحوه محاسبه امتیاز های پژوهشی ،آموزشی و مصاحبه علمی-عمومی سال 98
 -1پژوهشی
جدول  -1نحوه محاسبه امتیاز پژوهشی (حداکثر  40نمره)
ردیف

نوع فعالیت

حداقل

حداکثرامتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز
1

 1-1مقاالت علمی – پژوهشی (
داخلی و خارجی) مرتبط با
رشته تحصیلی
 2-1گواهی ثبت اختراع مورد تأیید
سازمان پژوهش های علمی و
صنعتی ایران
 3-1برگزیدگی در جشنواره های
علمی معتبر

 هر مقاله تا  7امتیاز مطابق با آییننامه ارتقاء
 گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7و داخلی تا 5
 برگزیدگی جشنواره های خوارزمی،فارابی  ،رازی و جشنواره های معتبر
خارجی هر مورد تا  7امتیاز و سایر
جشنواره های معتبر داخلی تا 3
امتیاز

7

 40امتیاز

2

مقاالت علمی ترویجی مرتبط با رشته
تحصیلی

-

 6امتیاز

هر مقاله تا  3امتیاز مطابق با آیین
نامه ارتقاء

3

مقاالت چاپ شده درکنفرانس های
معتبر(داخلی یا خارجی)

-

 4امتیاز

بین المللی و ملی :هر مورد تا  2امتیاز
منطقه ای :هر مورد تا  1امتیاز
استانی و دانشجویی :هر مورد تا 0/5
امتیاز
( طبق نظر اعضای کمیته مصاحبه
کننده)

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته
تحصیلی

-

 4امتیاز

(طبق نظر اعضای کمیته مصاحبه
کننده)

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

-

 4امتیاز

عالی تا  4و بسیار خوب تا 2
امتیاز(طبق نظر اعضای کمیته
مصاحبه کننده)

7

40

حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه

●به مستنداتی که قابلیت ارائه در چند بند را دارند فقط یک بار امتیاز تعلق می گیرد.
●امتیاز کلیه فعالیت ها با لحاظ درصد مشارکت مطابق جدول آیین نامه ارتقاء محاسبه
می گردد.
●در صورتی که مقاله مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب باشد ،امتیاز نفر اول
صرف نظر از ترتیب اسامی ،به داوطلب تعلق خواهد گرفت.

امتیاز مکتسبه

فرم امتیاز دهی پذیرش بدون آزمون دکتری سال 1398-1399

 -2آموزشی
جدول  -2نحوه محاسبه امتیاز آموزشی (حداکثر  30نمره)
نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته مصاحبه

امتیاز

ردیف

نوع فعالیت

حداکثرامتیاز

کننده )

مکتس

6

معدل و کیفیت دانشگاه محل
تحصیل دوره کارشناسی

تا  6امتیاز

امتیاز معدل کارشناسی
(حداکثر  3امتیاز)
 17تا  20از  2تا 3
امتیاز
 15تا  16/99از  1تا 2
امتیاز
 14تا  14/99از  0تا 1
امتیاز

7

معدل و کیفیت دانشگاه محل
تحصیل دوره کارشناسی ارشد
ناپیوسته

تا  5امتیاز

امتیاز معدل کارشناسی
ارشد(حداکثر  2امتیاز)
 17تا  20از  1تا 2
امتیاز
 15تا  16/99از  0تا 1
امتیاز

8

طول مدت تحصیل در دوره
کارشناسی

 3امتیاز

9

طول مدت تحصیل در دوره
کارشناسی ارشد ناپیوسته

 3امتیاز

 4نیمسال و کمتر  3امتیاز  5 ،نیمسال 2/5
امتیاز و بیش از  5نیمسال امتیازی تعلق نمی
گیرد

10

برگزیدگان المپیادهای علمی -
دانشجویی

 5امتیاز

رتبه  1تا  5 ، 3امتیاز – رتبه  4تا  4 ، 6امتیاز
– رتبه  7تا  3 ،9امتیاز -رتبه  10تا 2 ، 12
امتیاز و رتبه  13تا  1 ، 15امتیاز

11

مدرک زبان معتبر

 8امتیاز

به

جمع

کیفیت دانشگاه
محل تحصیل تا 3
امتیازطبق نظر
اعضای کمیته
مصاحبه کننده و
مطابق با
دستورالعمل زیر:
 دانشگاههایدولتی از  1/5تا 3
امتیاز
 سایردانشگاهها(پیام نور،
آزاد ،غیرانتفاعی و
 )...از  0تا  2امتیاز

 کارشناسی پیوسته  8نیمسال و کمتر 3امتیاز -بیش از  8نیمسال امتیازی ندارد
 کارشناسی ناپیوسته  4نیمسال و کمتر 3امتیاز و بیش از  4نیمسال امتیازی تعلق نمی
گیرد

طبق جدول شماره 4

30

*در صورتی که داوطلب مدرک رسمی زبان طبق جدول ذیل را ندارد به درصد نمره زبان انگلیسی در آزمون نیمه متمرکز دکتری
از  50درصد به باال به تناسب امتاز بین صفر تا  5تعلق می گیرد.

 -3مصاحبه علمی  -عمومی
جدول  -3نحوه محاسبه امتیاز مصاحبه علمی  -عمومی (حداکثر  30نمره)
شاخص ارزیابی

ردیف

حداکثر

امتیاز مکتسبه

امتیاز

طبق نظر کمیته
مصاحبه کننده

12

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سواالت

 15امتیاز

13

وسعت نظر ،نوآوری و کارآفرینی

 3امتیاز

14

شخصیت ،متانت ،نحوه تعامل ،قدرت ایجاد ارتباط و فن بیان

 6امتیاز

15

نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

 3امتیاز

16

معرفی نامه علمی ( حداقل دو

مورد)*

 3امتیاز
30

جمع کل
جدول  -4جدول همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی
MSRT
)(MCHE

IELTS
Equivalent

TOEFL
IBT

TOEFL
Computer

TOEFL
PAPER +
TOLIMO

95 -100

7/5 – 9

113 -120

263 -300

625 -680

9

90-94

7

100

250

600

8

85-89

6/5

90 -91

232

575

7

80-84

6

79 -80

213

550

6

75-79

5 /5

69 -70

196

525

5

70-74

5

56 -60

173

500

4

65-69

4/5

49 -50

152

475

3

55-64

4

39 -40

133

450

2

45-54

3/5

29 - 30

113

425

1

نام و امضاء اعضاء حاضر در جلسه مصاحبه
ردیف نام و نام خانوادگی

امضا

ردیف نام و نام خانوادگی

1

4

2

5

3

6

انام و نام خانوادگی نماینده تحصیالت تکمیلی
امضا و تاریخ

امضا

حداکثر
امتیاز

فرم شماره 3
گزارش نهایی پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری 1398-1399
(ویژه ممتازین و استعداد های درخشان)
دانشگاه :
نام و نام خانوادگی

ردیف

دانشکده:

امتیاز پژوهشی
از 40

امتیاز آموزشی از
30

گروه:
امتیاز مصاحبه
علمی از 30

جمع امتیاز
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

نام و امضاء اعضاء حاضر در جلسه مصاحبه:
ردیف نام و نام خانوادگی

امضا

ردیف نام و نام خانوادگی

1

4

2

5

3

6

امضا

کد رشته محل های مصاحبه

لیست رشته های مورد پذیرش بدون آزمون دانشگاه یاسوج در مقطع دکتری

ردیف

رشته

1

اگرو تکنولوزی  -فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

اگرو تکنولوزی -اکولوژی گیاهان زراعی

3

مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی

4

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

5

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ( کنترل و ارتعاشات )

6

مهندسی شیمی

7

فیزیک

8

شیمی آلی

9

شیمی فیزیک

10

شیمی تجزیه

11

ریاضی  -آنالیز

12

ریاضی  -جبر

13

زبان و ادبیات فارسی

14

الهیات – فقه و مبانی حقوق اسالمی

15

علوم سیاسی – مسائل ایران

16

علوم اجتماعی – جامعه شناسی -بررسی مسائل ایران

