
     95پذیرش دکتري  نحوه توزیع امتیازهاي

  ارزیابی مستندات / سوابق ارزیابی دانش و منش    

 آزمون عمومی پژوهشی آموزشی مصاحبه کتبی جمع رشته گروه

 0 15 15 30 40 70 اطالعات کوانتومی -فیزیک بنیادي فیزیک

 0 15 15 30 40 70 فیزیک حالت جامد فیزیک

 0 15 15 30 40 70 فیزیک ذرات بنیادي فیزیک

 0 15 15 30 40 70 فیزیک هسته اي فیزیک

 0 40 30 30 0 30 تکتونیک و زمین شناسی ساختمانی ز مین شناسی 

 0 40 30 30 0 30 چینه شناسی و فسیل شناسی ز مین شناسی 

 0 20 15 65 0 65 رسوب شناس و سنگ شناسی رسوبی ز مین شناسی 

 0 40 30 30 0 30 زمین شناسی اقتصادي ز مین شناسی 

 0 40 30 30 0 30 زمین شناسی مهندسی ز مین شناسی 

  علوم اعصاب شناختی -علوم شناختی زیست شناسی

 گرایش مغزو شناخت

(ارزیابی   70

50عملی)  

20(مصاحبه)   20 10 

 0 20 10 40 30 70 زیست شناسی سلولی و ملکولی زیست شناسی

 0 15 15 70 0 70 ک جانوريبیوسیستماتی -زیست شناسی علوم جانوري زیست شناسی

(ارزیابی   70 فیزیولوژي جانوري -زیست شناسی علوم جانوري زیست شناسی

50عملی)  

20(مصاحبه)   20 

 

10 

  - گیاهی علوم شناسی زیست شناسی زیست

 گیاهی) گیاهی(اکولوژي شناسی بوم

60 30 30 10 20 10 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى در وب سايت  پى اچ دى تست 



 0 20 10 40 30 70 گیاهی فیزیولوژي - گیاهی علوم شناسی زیست شناسی زیست

 10 15 15 60 0 60  بیوشیمی شناسی زیست

 30 15 15 40 0 40 آلی شیمی شیمی

 10 15 15 60 0 60 تجزیه شیمی شیمی

 20 10 20 25 25 50 فیزیک شیمی شیمی

 10 15 15 60 0 60 معدنی شیمی شیمی

  

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى در وب سايت  پى اچ دى تست 



 95برخی جزئیات پذیرش دکتری 

 دارای ارجحیتهای کارشناسی ارشد  عناوین رشته برای ارزیابی دانش و منشعناوین دروس  رشته گروه

 مکانیک کوانتمی الکترودینامیک فیزیک حالت جامد فیزیک
مکانیک آماری یا 

 ؟

یک درس 

 گرایشی ؟؟
   

 مکانیک کوانتمی الکترودینامیک فیزیک ذرات بنیادی فیزیک
مکانیک آماری یا 

 ؟

یک درس 

 گرایشی ؟؟
   

 نیک کوانتمیمکا الکترودینامیک فیزیک هسته ای فیزیک
مکانیک آماری یا 

 ؟

یک درس 

 گرایشی ؟؟
   

 تکتونیک و زمین شناسی ساختمانی ز مین شناسی 
زمین شناسی 

 ساختمانی
 زمین ساخت

 

 
تکتونیک و زمین 

 شناسی ساختمانی
  

 چینه شناسی و فسیل شناسی ز مین شناسی 
 فسیل شناسی 

 بی مهرگان
 فرامینوفر

غیر فرامینوفر 

)نانو فسیل و 

 ودونت(کن

بایو 

 استراتیگرافی

چینه شناسی و 

 فسیل شناسی
  

 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی رسوب شناس ز مین شناسی 
سنگ شناسی 

 رسوبی

 ژئوشیمی رسوبی

 

و  یرسوب شناس

سنگ شناسی 

 رسوبی

زمین شناسی 

 نفت

چینه شناسی و 

 فسیل شناسی

 زمین شناسی اقتصادی ز مین شناسی 
کانسارهای آذرین 

 رگونیو دگ

کانسارهای 

 رسوبی

اصول اکتشافات 

 ژئوشیمیایی
 

زمین شناسی 

 اقتصادی
  پترولوژی

 زمین شناسی مهندسی ز مین شناسی 
مکانیک خاک و 

 پی
 مکانیک سنگ

زمین شناسی 

 مهندسی پیشرفته
 

زمین شناسی 

 مهندسی
  

 زیست شناسی
 علوم اعصاب شناختی -علوم شناختی

 گرایش مغزو شناخت
  

 

    

 زیست مولکولی زیست سلولی زیست شناسی سلولی و ملکولی شناسیزیست 
 - ژنتیکمهندسی 

 کلیه گرایش های زیست شناسی

 

 زیست شناسی
بیوسیستماتیک  -زیست شناسی علوم جانوری

 جانوری
 جانور شناسی

بیوسیستماتیک 

 جانوری

زیست شناسی 

 تکوینی
جغرافیای 

 زیستی

رایش های علوم کلیه گرایش های زیست شناسی به غیر از گ

 گیاهی

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى در وب سايت  پى اچ دى تست 



 شناسی زیست

 -گیاهی علوم شناسی زیست

 گیاهی( گیاهی)اکولوژی شناسی بوم
اکولوژی پوشش 

 های گیاهی
 تاکسونومی

 جغرافیای گیاهی

- 

 اکولوژی گیاهی -سیستماتیک

- 

- 

 گیاهی فیزیولوژی -اهیگی علوم شناسی زیست شناسی زیست
تغذیه معدنی و 

 جذب و انتقال

متابولیسم) 

 فتوسنتز، تنفس(

رشد و نمو گیاهی 

 تکوین گیاهی –

مکانیسم عمل 

هورمون های 

 گیاهی

 گرایش های مرتبط

   بیوشیمی شناسی زیست
 

    

   آلی شیمی شیمی
 

    

   تجزیه شیمی شیمی
 

    

 فیزیک شیمی شیمی
شیمی فیزیک 

 هپیشرفت

طیف سنجی 

 مولکولی

ترمودینامیک 

 آماری 
   شیمی فیزیک شیمی کوانتم

   معدنی شیمی شیمی
 

    

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى در وب سايت  پى اچ دى تست 
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