
1400دوره هاي برگزار شده دوره دکتري پژوهشگاه تا مهر ماه   

 پژوهشکده علوم کامپیوتر

تاریخ صدور  نوع مجوز
 مجوز

 پذیرش دانشجو شماره مجوز

دانشجو به صورت ظرفیت پذیرش 
  در رشته علوم کامپیوترپژوهش محور

07/09/1390  174759/22 نفر پذیرش)  3( 1390 سال   

پژوهش ظرفیت پذیرش دانشجوي 
حداکثر تا 5 نفر در رشته علوم محور 

 کامپیوتر

22/01/1391 نفر پذیرش)  5( 1391 سال 8776   

14/08/1390 دکتري علوم کامپیوتر نفر پذیرش)  3( 1392 سال 156551   
ظرفیت پذیرش دانشجو به صورت 

 با ظرفیت 6 نفرپژوهش محور 
29/01/1395 نفر پذیرش)  3( 1395 سال 29286   

نفر پذیرش)  2( 1400 سال     

نفر 16  مجموع دانشجویان پذیرفته شده تا کنون  
نفر 3  1400در مهرماه   دانشجویان فعال 
نفر 11  * 1400تعداد فارغ التحصیالن تا مهرماه  

  ؛  1395ورودي سالنفر دانشجوي انصرافی  2*

 پژوهشکده فلسفه تحلیلی 

؛1387نفر دانشجوي انصرافی ورودي سال  2*   
؛1391نفر دانشجوي انتقالی ورودي سال  1و  1391نفر دانشجوي اخراجی ورودي سال  1؛ 1391نفر دانشجوي انصرافی ورودي سال  2*   
؛1395ورودي سال  یفوتنفر دانشجوي  1*   

 
 

 

 

 

تاریخ صدور  نوع مجوز
 مجوز

 پذیرش دانشجو شماره مجوز

پذیرش دانشجو در رشته فلسفه  ظرفیت
84و  87 -90تحلیلی در سالهاي   

30/06/1390  113921/22 ) پذیرشنفر 6(1384سال    
 
 

نفر پذیرش)  8(1387سال  - - -  
 

پذیرش دانشجو در رشته فلسفه ظرفیت 
90-91تحلیلی براي سال   

22/05/1390  79952/22 نفر پذیرش) 6( 1391سال    
 

  پژوهش محورظرفیت پذیرش 4 نفر 
 

29/01/1395  نفر پذیرش )  5(  1395 سال 29286 

نفر پذیرش ) 1( -   1399سال    
نفر 26  مجموع دانشجویان پذیرفته شده تا کنون  

نفر 5  1400در مهرماه   دانشجویان فعال 
نفر 14  * 1400تعداد فارغ التحصیالن تا مهرماه  



 پژوهشکده نجوم 

تاریخ صدور  نوع مجوز
 مجوز

دانشجوپذیرش  شماره مجوز  

ظرفیت پذیرش سه دانشجو 
 در رشته فیزیک پژوهش محور

نفر ) 3گرایش فیزیک نجومی (  

02/08/1390  175629/3 نفر پذیرش)  5( 1391 سال   

نفر دانشجوي  3ظرفیت پذیرش 
 –پژوهش محور در رشته فیزیک 

 فیزیک نجومی

12/04/1391 نفر پذیرش)  1( 1393 سال 79519   

نفر فیزیک  5ظرفیت پذیرش 
 پژوهش محورنجومی 

 

29/02/1395  39286/2  
 

نفر پذیرش)  2( 1395 سال  

نفر پذیرش)  2( 1398 سال - - -  

نفر 10  مجموع دانشجویان پذیرفته شده تا کنون  
نفر 2  1400در مهرماه   دانشجویان فعال 
نفر 8   1400تا مهرماه  تعداد فارغ التحصیالن 

 

 پژوهشکده فیزیک 

تاریخ صدور  نوع مجوز
 مجوز

 پذیرش دانشجو شماره مجوز

نفر پذیرش)  5( 1374 سال - - -  
- 18/03/1382  2518/22 نفر پذیرش)  2( 1383 سال   

08/11/1384 پذیرش فیزیک ذرات و فیزیک محاسباتی   11318/22 نفر پذیرش)  6( 1389 سال   
03/02/1386 پذیرش فیزیک ذرات و فیزیک محاسباتی   1693/22 نفر پذیرش)  3( 1390 سال   

ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته فیزیک با 
 پژوهش محورظرفیت 4 نفر به صورت 

 

29/06/1391  134380/22/2 نفر پذیرش)  1( 1391 سال   

نفر پذیرش)  8( 1394 سال - - -  
نفر پذیرش)  1( 1398 سال - - -  

 فیزیک گرانش و کیهان شناسی (مجوز قطعی)
 فیزیک ماده چگال (مجوز قطعی)

02/07/1399  
21/12/1389  

1027/931/99  
 

نفر پذیرش)  3( 1400 سال  

نفر 29  مجموع دانشجویان پذیرفته شده تا کنون  
نفر 5  1400در مهرماه   دانشجویان فعال 

نفر 24         1400تعداد فارغ التحصیالن تا مهرماه  

 

 

 

 

 



 پژوهشکده ریاضی 

تاریخ صدور  نوع مجوز
 مجوز

 پذیرش دانشجو شماره مجوز

ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره 
 دکتري ریاضی

28/12/1376  29478/6073/22 نفر پذیرش)  3( 1376 سال   

ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته 
نفر 5ریاضی حداکثر   

17/08/1377  4354/22 نفر پذیرش)  2( 1378 سال   

نفر دانشجو و  10ظرفیت پذیرش 
حداکثر در دو دوره در رشته ریاضی 

 گرایش هندسه

21/01/1389  743/22 نفر پذیرش)  4( 1389 سال   

نفر پذیرش)  5( 1391 سال - - -  
نفر به صورت  6ظرفیت پذیرش 

 پژوهش محور
 

29/01/1395 نفر پذیرش)  3( 1395 سال 29286   

نفر به صورت  4ظرفیت پذیرش
 پژوهش محور با گرایش هندسه 

 

30/01/1397  13093/2 نفر پذیرش)  3( 1397 سال   

- 08/02/1398  24553/22/2 نفر پذیرش)  4( 1398 سال   
نفر پذیرش)  4( 1399 سال - - -  

02/03/1400 موافقت قطعی (گرایش هندسه) نفر پذیرش)  2( 1400 سال 943   

نفر 30  مجموع دانشجویان پذیرفته شده تا کنون  
نفر15  1400در مهرماه   دانشجویان فعال 
نفر  12  * 1400تعداد فارغ التحصیالن تا مهرماه  

؛1391نفر دانشجوي انصرافی ورودي سال 3*   
 

 پژوهشکده علوم نانو 

 پذیرش دانشجو شماره مجوز تاریخ صدور مجوز نوع مجوز
 
 
 

 موافقت قطعی
 

18/03/1382  2518/22 نفر پذیرش) 7( 1382 سال   
08/11/1384  11318/22 نفر پذیرش) 6( 1387 سال   

 نفر پذیرش) 4( 1391 سال - -
نفر پذیرش) 5( 1394 سال - -  
نفر پذیرش) 1( 1398 سال - -  
نفر پذیرش) 2( 1399 سال - -  

نفر 25  مجموع دانشجویان پذیرفته شده تا کنون  
نفر  5  1400در مهرماه   دانشجویان فعال 

نفر 16  * 1400تعداد فارغ التحصیالن تا مهرماه  
؛1387سال ورودي  فوتینفر دانشجوي  1و نفر دانشجوي انصرافی  1*   
؛1391سال نفر دانشجوي انصرافی ورودي  1*   
؛1394سال نفر دانشجوي انصرافی ورودي  1*   

 
 
 
 
 
 



 پژوهشکده ذرات وشتابگرها

مجوزنوع  تاریخ صدور  
 مجوز

 پذیرش دانشجو شماره مجوز

 
 

 
 موافقت قطعی

 

نفر پذیرش)  6( 1383 سال - -  
08/11/1384  11318/22 نفر پذیرش)  71( 1389 سال   

نفر پذیرش)  1( 1392 سال - -  
نفر پذیرش)  5( 1398 سال - -  
 نفر پذیرش)  4( 1399 سال - -
نفر پذیرش)  1( 1400 سال - -  

نفر 34  مجموع دانشجویان پذیرفته شده تا کنون  

نفر 9  1400در مهرماه   دانشجویان فعال 
نفر 23  * 1400تعداد فارغ التحصیالن تا مهرماه  

؛1389سال نفر دانشجوي انصرافی ورودي  1*   
؛1399سال ورودي فوتی نفر دانشجوي  1*   

 پژوهشکده علوم شناختی 

؛1381سال نفر دانشجوي انصرافی ورودي  1*   
؛1382سال نفر دانشجوي انصرافی ورودي  2*   
؛ 1383سال ورودي  نفر اخراج  1و  نفر دانشجوي انصرافی 2*   
؛1385سال ورودي نفر اخراج  1و نفر دانشجوي انصرافی  1*   
؛1386سال نفر دانشجوي انصرافی ورودي  1*   
؛1388سال ورودي  اخراجینفر دانشجوي  1*   
؛1389سال نفر دانشجوي انصرافی ورودي  1*   
؛1393سال نفر دانشجوي انصرافی ورودي  1*   
؛1394سال ورودي  اخراجی نفر دانشجوي  2*   
؛1399سال نفر دانشجوي انصرافی ورودي  2*   

 

تاریخ صدور  نوع مجوز
 مجوز

 پذیرش دانشجو شماره مجوز

 09/11/1380  5527/22 نفر پذیرش)  5( 1381 سال   
نفر پذیرش)  3( 2138 سال     
 25/12/1381  8888/22  نفر پذیرش) 6( 1383 سال 
 22/01/1384  604/22 نفر پذیرش)  4( 1385 سال   
نفر پذیرش)  1( 1386 سال     
 04/11/1384  11187/22 نفر پذیرش) 2( 1387 سال   
 03/02/1386  1693/22 نفر پذیرش)  3( 1388 سال   
 24/07/1389  30058/22 نفر پذیرش)  6( 1389 سال   
 01/05/1390  61275/22 نفر پذیرش) 10( 1391 سال   
 
 

 موافقت قطعی
 

 نفر پذیرش) 8( 1393 سال - -
نفر پذیرش)  6( 1394 سال - -  
نفر پذیرش) 1( 1396 سال - -  
نفر پذیرش)  10( 1399 سال - -  
نفر پذیرش) 3( 1400 سال - -  

نفر 68  مجموع دانشجویان پذیرفته شده تا کنون  

نفر 16  1400در مهرماه   دانشجویان فعال 
نفر 36   1400تعداد فارغ التحصیالن تا مهرماه * 


