
 95یرش دکتری نحوه توزیع امتیازهای پذ

    
  ارزیابی مستندات / سوابق ارزیابی دانش و منش

 جمع امتیازات

 

  

 آزمون عمومی پژوهشی آموزشی مصاحبه کتبی جمع رشته گروه

 0 100 15 25 20 40 60 اقتصادی علوم اقتصاد

 25 25 25 25 50 حسابداری حسابداری
100 0 

 شناسی جرم و جزا حقوق حقوق
60 40 20 20 20 100 0 

 خصوصی حقوق حقوق
60 40 20 20 20 100 0 

 سیاسی اندیشه سیاسی علوم
60 40 20 

15 25 
100 0 

 ایران مسائل سیاسی علوم
60 40 20 

15 25 
100 0 

 سازمانی رفتار -مدیریت مدیریت
60 30 30 20 20 100 0 

 اطالعات فناوری مدیریت مدیریت
60 30 30 20 20 100 0 

 

 پذیرش ندارد. 95گروه مدیریت در گرایش تحقیق در عملیات در سال توجه: 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



 59بزخی جشئیبت پذیزش دکتزی

 دارای ارجحیتّبی کبرضٌبسی ارضذ عٌبٍیي رضتِ کتبی عٌبٍیي درٍس آسهَى رضتِ گزٍُ

 التصبد ایزاى التصبد سٌجی التصبد کالى پیطزفتِ التصبد خزد پیطزفتِ التصبدی علَم التصبد
سببى تخصصی 

 التصبد
- - 

 - - - - حسببذاری هذیزیت حسببزسی پیطزفتِ تئَری حسببذاری حسببذاری ببذاریحس

 جزم ضٌبسی آییي دادرسی کیفزی حمَق جشا )اختصبصی ٍ عوَهی( ضٌبسی جزم ٍ جشا حمَق َقحم
هتَى حمَلی بِ سببى خبرجی 

 )اًگلیسی یب فزاًسِ(
- - - 

 اًذیطِ سیبسی )اسالم ٍ ایزاى( ّبی علَم سیبسی هببًی ٍ رٍش سیبسی اًذیطِ سیبسی َمعل

ّب  تبریخ هعبصز ایزاى )ًظزیِ

ٍ تطبیك ًظزیِ بز تحَالت 

 تبریخی(

ضٌبسی  ّبی جبهعِ ًظزیِ

 سیبسی

اًذیطِ سیبسی در 

 غزة

هجوَعِ رضتِ ّبی علَم 

 سیبسی ٍ رٍابط بیي الولل
- 

 ّبی علَم سیبسی هببًی ٍ رٍش ایزاى هسبئل سیبسی علَم
اًذیطِ سیبسی )غزة، اسالم، 

 ایزاى(

ّب  تبریخ هعبصز ایزاى )ًظزیِ

ٍ تطبیك ًظزیِ بز تحَالت 

 تبریخی(

ضٌبسی  ّبی جبهعِ ًظزیِ

 سیبسی

سیبست خبرجی 

)هببًی ًظزی ٍ ایزاى 

 هعبصز(

هجوَعِ رضتِ ّبی علَم 

 سیبسی ٍ رٍابط بیي الولل
- 

 سببى تخصصی  ّبی سبسهبى ٍ هذیزیت ًظزیِ رٍش تحمیك پیطزفتِ سبسهبًی رفتبر -هذیزیت ذیزیته
هذیزیت رفتبر سبسهبًی 

 پیطزفتِ
- 

کلیِ رضتِ ّبی هذیزیت بِ 

استثبء گزایص ّبی 

هذیزیت هبلی، هذیزیت 

فٌبٍری اطالعبت ٍ تحمیك 

 در عولیبت

- 

 سببى تخصصی ّبی سبسهبى ٍ هذیزیت ًظزیِ رٍش تحمیك پیطزفتِ اطالعبت فٌبٍری هذیزیت یزیتهذ
ّبی اطالعبتی هذیزیت  سیستن

 پیطزفتِ
- 

کلیِ گزایص ّب ی هذیزیت 

، هٌْذسی ًزم افشار 

کبهپیَتز، هٌْذسی 

صٌبیع،هذیزیت فٌبٍری 

 اطالعبت

- 

 

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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