
نوع آزمون کتبیضریبمواد آزمونرشتهمجموعهردیف

3برنامه ریزی درسی

نظریه های یادگیری و الگوهای 

تدریس
2

رویکرد سیستمی، تجزیه و تحلیل 

سیستم ها
2

3برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

رویکرد سیستمی، تجزیه و تحلیل 

سیستم ها
2

3برنامه ریزی درسی در آموزش عالی

اصول و نظریه های یادگیری در 

فضای مجازی
3

طراحی سیستم های شبکه ای 

آموزش از راه دور
2

رویکرد سیستمی، تجزیه و تحلیل 

سیستم ها
2

تحلیل تئوری های سازمان و مدیریت 

در آموزش عالی
3

3مدیریت آموزشی

2مبانی نظری سازمان و مدیریت

1روانشناسی بالینی

1نظریه های شخصیت و روان درمانی

1روانشناسی شخصیت و اجتماعی

1روانشناسی تحولی

1روانشناسی تربیتی

1روانشناسی تحولی

1یادگیری حرکتی

1کنترل حرکتی

1تغذیه و متابولیسم ورزشی

1فیزیولوژی ورزشی

1تغذیه و متابولیسم ورزشی

1فیزیولوژی ورزشی

آزمون کتبی نداردحسابداری2108حسابداری کد 4

2تئوری های سازمان و رفتار سازمانی

1مدیریت منابع انسانی

2مدیریت استراتژیک

1مدیریت بازار یابی

1مدیریت تولید

1تحقیق در در عملیات

95-96جدول مشخصات آزمون کتبی و مواد امتحانی مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی 

روان شناسی بالینی

روان شناسی

روان شناسی تربیتی

تشریحی2111علوم تربیتی کد 1

برنامه ریزی درسی

آموزش عالی گرایش برنامه ریزی 

توسعه آموزش عالی

آموزش عالی گرایش برنامه ریزی 

درسی در آموزش عالی

آموزش عالی گرایش فناوری اطالع 

رسانی در آموزش عالی

آموزش عالی گرایش مدیریت آموزش 

عالی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تشریحی2

مدیریت آموزشی

2114روان شناسی کد 

2117تربیت بدنی کد 

 گرایش مدیریت مدیریت بازرگانی

سیاست گذاری بازرگانی

 گرایش تولید و عملیاتمدیریت صنعتی

2107مدیریت  کد 

3

رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی 

عروق و تنفس- ورزشی قلب 

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی 

عضالنی –ورزشی عصبی 

تشریحی

گرایش رفتار سازمانی مدیریت دولتی

5

تشریحی- تستی 

تشریحی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



1روش شناسی و فلسفه شناخت

1جامعه شناسی سیاسی

1روش شناسی و فلسفه شناخت

1اقتصاد سیاسی بین الملل

تستی1اقتصاد خرد و کالن

1ریاضیات، آمار و اقتصاد سنجی

8
زبان و ادبیات فارسی 

2118کد 
زبان و ادبیات فارسی

آموزش زبان انگلیسی2804زبان انگلیسی کد 9

10
زبان شناسی همگانی کد 

2805
همگانیزبان شناسی 

11
علوم اجتماعی و 

2104مددکاری  کد 

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل 

اجتماعی ایران

زبان فرانسه2801زبان فرانسه کد 12

13
زبان و ادبیات عرب کد 

2119
زبان و ادبیات عرب

زمینه ی فلسفه جدید و معاصر

زمینه ی فلسفه یونان و قرون وسطی

 زمینه ی فلسفه اسالمی

تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسالم2103علوم تاریخی کد 15

2متون تخصصی زبان انگلیسی

2متون تخصصی زبان عربی

سیاست های فضایی و برنامه ریزی 

شهری
1

1برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

برنامه ریزی محیطی در نواحی 

روستایی
1

1تحلیل فضایی روابط شهر روستا

برنامه ریزی محیطی در نواحی 

روستایی
1

1تحلیل فضایی روابط شهر روستا

 و تصویری و  رقومیتحلیل های

پردازش تصاویر ماهواره ای در 

ژئومورفولوژی

1

1مخاطرات زمینی و مدیریت محیط

1آمار و مدل سازی

1آب شناسی سطوح ارضی

1مبانی آب و هوا شناسی شهری

تغییر اقلیم و مخاطرات آب و 

هواشناسی
1

1آب و هواشناسی دینامیک

مبانی و )آب و هواشناسی سینوپتیک 

(ایران
1

1اصول و مبانی فیزیک سنجش از دور

1پردازش، تفسیر و کاربرد سنجش از دور

اصول سامانه اطالعات جغرافیایی و 

پایگاه داده
1

DTM1تحلیل فضایی و 

16
علوم جغرافیایی کد 

2101

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش 

برنامه ریزی فضایی کارآفرینی  مناطق 

روستایی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش 

برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق 

روستایی

گرایش مدیریت محیطیژئومورفولوژی 

 گرایش مخاطرات ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژیک

آب و هواشناسی  گرایش آب و هوا 

شناسی شهری

گرایش آب و هوا آب و هواشناسی 

شناسی سینوپتیک

سنجش از دور و سامانه اطالعات 

جغرافیایی گرایش سنجش از دور

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

2110فلسفه کد 

آزمون کتبی ندارد

سنجش از دور و سامانه اطالعات 

جغرافیایی گرایش سامانه اطالعات 

جغرافیایی

تشریحی

تشریحی

تستی

دانشکده علوم زمین

دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

فلسفه14

تشریحیایران شناسی2103علوم تاریخی کد 15

2106علوم سیاسی کد 6

گرایش اندیشه های سیاسیعلوم سیاسی 

تشریحی

روابط بین الملل

علوم اقتصادی 2102علوم اقتصادی کد  7

بنیاد ایران شناسی
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1کانسارهای آذرین و دگرگونی

1کانسارهای رسوبی

1پترولوژی سنگ های آذرین

1ماگماتیسم و متامورفیسم ایران

11زمین شناسی ساختاری پیشرفته

21زمین شناسی ساختاری پیشرفته 

1سنگ شناسی کربوناته و غیر کربوناته

1محیط رسوبی پیشرفته

1هیدرولیک آب های زیر زمینی

1مدل ها

آزمون کتبی نداردسیستماتیک گیاهی -زیست شناسی 2203علوم گیاهی کد 18

1مکانیک کوانتومی پیشرفته

11الکترو داینامیک

1مکانیک کوانتومی پیشرفته

11الکترو داینامیک

1مکانیک کوانتومی پیشرفته

11الکترو داینامیک

1مکانیک کوانتومی پیشرفته

11الکترو داینامیک

تشریحی11 فوتونیکفوتونیک

تشریحی11فیزیک پالسمامهندسی پالسما

آزمون کتبی نداردشیمی گرایش شیمی فیزیک

آزمون کتبی نداردشیمی گرایش شیمی تجزیه

:در زمینه شیمی آلی

1شیمی آلی  پیشرفته           

1سنتز و شناسایی مواد آلی

:              در زمینه ی پلیمر

1سنتز پلیمر
1شناسایی مواد پلیمری

آزمون کتبی نداردشیمی گرایش شیمی معدنی

1شیمی آلی پیشرفته

روشهای جداسازی و شناسایی 

ترکیبات طبیعی
1

روش ها و تکنیک های برنامه ریزی و 

مدیریت محیط زیست
1

اصول و مبانی بوم شناسی و برنامه 

ریزی سیمای سرزمین
1

1اکولوژی

1زیست شناسی حفاظت

1آلودگی محیط زیست

آنالیز شیمیایی و تحلیل آماری داده 

ها
1

1اصول کشاورزی اکولوژیک

1آنالیز اگرواکوسیستم ها

تشریحی

2401محیط زیست کد 21

محیط زیست گرایش آمایش محیط 

زیست

محیط زیست گرایش تنوع زیستی

محیط زیست گرایش آلودگی های 

محیط زیست

2202شیمی کد 

فیتوشیمی

پژوهشکده علوم محیطی

2202شیمی کد 

20
تستی

پژوهشکده گیاهان و مواد  اولیه دارویی

شیمی گرایش شیمی آلی

تستی

2209فیزیک کد 19

فیزیک گرایش ماده چگال

فیزیک گرایش اتمی مولکولی

فیزیک  گرایش ذرات بنیادی

فیزیک

تشریحی

           تشریحی             

زمینه پژوهشی     

گرانش، اخترفیزیک و 

کیهان شناسی

دانشکده علوم زیستی

دانشکده علوم

2201علوم زمین کد 17

زمین شناسی اقتصادی

پترولوژی

تکتونیک

سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

دانشکده علوم زمین

آب  شناسی

تشریحی

22
زراعت و اصالح نباتات 

2407کد 
بوم شناسی زراعی

تشریحی- تستی

دانشکده شیمی

19

پژوهشکده لیزر و پالسما

2209فیزیک کد 

20
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22
زراعت و اصالح نباتات 

2407کد 
آزمون کتبی نداردگیاهی- بیوتکنولوژی کشاورزی

کامپیوتر  گرایش نرم افزارهندسی م

مهندسی کامپیوتر  گرایش معماری سیستم 

های کامپیوتری

مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و 

رباتیکز

مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی 

زمینه دینامیک،کنترل و ارتعاشات

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک گرایش  طراحی 

کاربردی زمینه مکانیک جامدات

1اسکیسمعماری2502معماری کد 25

نظریه های برنامه ریزی شهری و 

منطقه ای
2

روش های برنامه ریزی شهری و 

منطقه ای
1

2نظریه های طراحی شهری

1تکنیک های طراحی شهری

مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله

مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

مهندسی عمران گرایش مهندسی و 

مدیریت منابع آب

مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و 

سازه های هیدرولیکی

28
مهندسی محیط زیست 

2316کد 

مهندسی محیط زیست گرایش مهندسی  

آب و فاضالب

آشکارسازی تابشهای هسته ای و  

فیزیک بهداشت
3

2محاسبات ترابرد پرتوها

 فیزیک راکتور و محاسبات عددی 

پیشرفته
2

1 تکنولوژی نیروگاه هسته ای

 دستگاههای پرتوپزشکی و 

آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
1

1 طراحی و محاسبه دز در پرتو درمانی

2روانشناسی شناختی و علوم اعصاب

1آمار و روش تحقیق

1علو اعصاب نظری

سیگنال و سیستم و مدل سازی 

سیستم های پیچیده
2

علوم شناختی گرایش روان شناسی 

شناختی

علوم شناختی گرایش مدل سازی 

شناختی

دانشکده مهندسی هسته ای

تشریحی

تشریحی

30

2212علوم شناختی کد 30

علوم شناختی گرایش روان شناسی 

شناختی

علوم شناختی گرایش مدل سازی 

شناختی
تستی

تستی

آزمون کتبی 

محل پژوهشکده ندارد  

 شهر جدید پردیس است

2212علوم شناختی کد 

غیر انتفاعی علوم شناختی-پژوهشکده غیر دولتی

پژوهشکده علوم شناختی و مغز

دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

دانشکده معماری و شهرسازی

تشریحیمهندسی هسته ای گرایش کاربردپرتوها

29
مهندسی هسته ای کد 

2315
مهندسی هسته ای گرایش راکتور

مهندسی هسته ای گرایش پرتوپزشکی

مهندسی عمران کد 

2302
آزمون کتبی ندارد

شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری و 

منطقه ای
2503شهرسازی کد 26

شهرسازی گرایش طراحی شهری

تشریحی

دانشکده مهندسی فناوری های نوین

23
مهندسی کامپیوتر کد 

2312
آزمون کتبی ندارد

27

دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

24
مهندسی مکانیک کد 

2304
آزمون کتبی ندارد

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



مهندسی برق گرایش کنترل

مهندسی برق گرایش قدرت

زمینه های

مدارهای مجتمع الکترونیک- 1

افزارهای میکرو و نانو الکترونیک-  2

سیستم های الکترونیک دیجیتال- 3 

(سیستم)مهندسی برق گرایش مخابرات 

(میدان)مهندسی برق گرایش مخابرات 

11احتمال 

11استنباط آماری 

آزمون کتبی نداردعلوم کامپیوتر

آزمون کتبی نداردبیوانفورماتیک

زمینه های

ترکیبیات و رمزنگاری-1

نظریه گروه ها-2

جبرهای کلی و جامع-3

 زمینه سیستم های دینامیکیریاضی محض گرایش هندسه توپولوژی

زمینه تحقیق در عملیاتریاضی کاربردی

مدرسی معارف اسالمی گرایش مبانی 

نظری اسالم

مدرسی معارف اسالمی گرایش انقالب 

اسالمی

1حقوق اساسی

1حقوق اداری

1حقوق معاهدات

روش های حقوقی حل و فصل 

اختالفات بین المللی
1

1(اختصاصی- عمومی)جزا 

1جرم شناسی

1حقوق مدنی

1متون تخصصی حقوقی

1حقوق نفت و گاز

1حقوق تجارت بین الملل

1حقوق تجارت بین الملل

1حقوق سرمایه گذاری بین المللی

دانشکده حقوق

دانشکده الهیات و ادیان

حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین 

المللی

تشریحی

حقوق جزا و جرم شناسی

آزمون کتبی ندارد2113الهیات کد 35

2105حقوق کد 36

حقوق عمومی

حقوق بین الملل عمومی

حقوق خصوصی

حقوق نفت و گاز

تشریحیآمار2208آمار کد 32

2207علوم کامپیوتر کد 33

آزمون کتبی ندارد2301مهندسی برق کد 

مهندسی برق گرایش الکترونیک

مهندسی برق

2206علوم ریاضی کد 34

ریاضی محض گرایش جبر

آزمون کتبی ندارد

دانشکده علوم ریاضی

31
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