
باسمه تعالی

ليست رشته هاي دكتري

92-93سال تحصيلي 

عرفاني- زبان و ادبيات فارسي1

علوم قرآن و حديث2

حكمت متعاليه3

تاريخ ايران بعد از اسالم- تاريخ4

تاريخ اسالم- تاريخ5

محلي- تاريخ6

جامعه شناسي7

فلسفه8

جغرافيا و برنامه ريزي شهري9

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي10

جغرافياي طبيعي ـ ژئومورفولوژي11

آب و هواشناسي كشاورزي- آب و هوا شناسي ـ اقليم شناسي12

آب و هواشناسي سينوپتيک- آب و هوا شناسي ـ اقليم شناسي13

فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و - فيزيولوژي ورزشي14

تنفس
بيوشيمي و متابوليسم ورزشي- فيزيولوژي ورزشي15

حركات اصالحي- آسيب شناسي و حركات اصالحي16

آموزش زبان انگليسي17

ترجمه18

زبان و ادبيات عرب19

زبان شناسي همگاني20

آمار21

(هارمونيك)رياضي ـ آناليز 22

(جبرلي)رياضي ـ جبر 23

(نظريه گروه ها)رياضي ـ جبر 24

(نظريه نمايش جبرها)جبر - رياضي25

زمين شناسي ـ چينه وفسيل شناسي26

زمين شناسي ـ پترولوژي27

مهندسي- زمين شناسي28

سيستماتيك گياهي- زيست شناسي29

فيزيولوژي گياهي- زيست شناسي30

ميکروبيولوژی- زيست شناسي31

ژنتيك مولكولي- زيست شناسي32

فيزيك33

شيمي ـ آلي34

شيمي ـ تجزيه35

شيمي ـ شيمي فيزيك36

شيمي ـ معدني37

اقتصاد بين الملل- علوم اقتصادي38

اقتصاد شهري و منطقه اي- علوم اقتصادي39

اقتصاد پولي- علوم اقتصادي40

عنوان رشته تحصيلیرديف
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اقتصاد بخش عمومي- علوم اقتصادي41

رفتار سازماني و مديريت منابع انساني- مديريت بازرگاني42

بازاريابي- مديريت بازرگاني43

علوم سياسي44

حسابداري45

حقوق خصوصي46

روانشناسي عمومي47

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي48

مديريت آموزشي49

برنامه ريزی درسی50

فلسفه تعليم و تربيت51

شغلي- مشاوره52

خانواده- مشاوره53

قدرت- مهندسي برق54

(سيستم)مخابرات - مهندسي برق55

الكترونيك- مهندسي برق56

کنترل- مهندسي برق57

نرم افزار- كامپيوتر58

معماري كامپيوتر- كامپيوتر59

هوش مصنوعي- كامپيوتر60

مهندسي شيمی61

سازه- مهندسي عمران62

(ديناميك جامدات)طراحي كاربردي - مهندسي مكانيك63

تبديل انرژي- مهندسي مكانيك64

(نانوبيوتكنولوژي)ريززيست فناوري 65

بيوتكنولوژي محيط زيست- مهندسي شيمي66

راكتور- مهندسي هسته اي67

گداخت- مهندسي هسته اي68

پرتوپزشكي- مهندسي هسته اي69

كاربرد پرتوها- مهندسي هسته اي70
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