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 دانشگاه رازی 5961-69متمرکس دکتری  آزمون نیمه و مصاحبۀ کتبییا  مصاحبهجدول منابع مرحلۀ 

 نوع آزمون گرایش و رشته
 5درس  4درس  3درس  2درس  1درس 

 ضریب عنوان درس ضریب عنوان درس ضریب عنوان درس ضریب عنوان درس ضریب عنوان درس

طئوهوسفولوطي 

 گشایص

هخاطشات  

 طیکطئوهوسفولو

 هصاحثه
طئَهَفَلَطی 

 )هجبًی ٍ ایشاى(
 1 آهبس ٍ سٍش تحمیك 1

سیستن اعالعبت 

جغشافیبیی ٍ سٌجص اص 

 طئَهَفَلَطیدٍس دس 

1 
هخبعشات طئَهَفَلَطی ٍ 

 هذیشیت هحیظ
 ـــ ـــ 1

آب و هواضناسی 

 گشایص

هخاطشات آب  

 وهوایی

 هصاحثه

آة ٍ َّاضٌبسی 

 )هجبًی ٍ ایشاى(
 1 آهبس ٍ سٍش تحمیك 1

سیستن اعالعبت 

جغشافیبیی ٍ سٌجص اص 

 دٍس دس آة ٍ َّاضٌبسی

1 
تغییش اللین ٍ هخبعشات آة 

 ٍ َّایی
 ـــ ـــ 1

صتاى وادتیات 

 فاسسی

ًظن فبسسی  هصاحثه

)ضبٌّبهِ، هثٌَی، 

 خبلبًی(

1 

ًثش فبسسی )تبسیخ 

جْبًگطب، همبهبت 

 (نفثةالمصدورحویذی، 

1 
ولیبت )هعبًی ٍ ثیبى ٍ 

 بى(ثذیع، دستَس صث
 ـــ ـــ ـــ ـــ 1

آهوصش صتاى 

 انگلیسی

 هصاحثه
 1 آهَصش صثبى دٍم 1 آصهَى سبصی 1 سٍش تذسیس 1 سٍش تحمیك

تجضیِ ٍ تحلیل 

 گفتوبى
1 

صتاى وادتیات 

 عشب

 هصاحثه
 1 هتَى ًظن ًٍثش هعبصش 1 هتَى ًظن ٍ ًثش لذین 1 تشجوِ 1 هعبًی ٍ ثیبى ٍ ثذیع 1 صشف ٍ ًحَ

صتاى ضناسی 

 هوگانی

 هصاحثه
 1 صشف 2 ًحَ

هعٌبضٌبسی ٍ تحلیل 

 گفتوبى
 2 صثبى تخصصی 1 آٍاضٌبسی ٍ ٍاج ضٌبسی 2

 ــ ــ 1 صثبى تخصصی 1 التصبد سٌجی 1 التصبد والى 1 التصبد خشد هصاحثه علوم اقتصادي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

جاهعه ضناسی 

 سیاسی

 کتثی و هصاحثه
جبهعِ ضٌبسی 

 ایشاى سیبسی
2 

 جبهعِ ضٌبسی تَسعِ ٍ

 جٌَة -سٍاثظ ضوبل  
2 

 ًظشیبت جبهعِ ضٌبسی

 ٍ جبهعِ ضٌبسی سیبسی 
 صثبى تخصصی 2 مَلع ةفسلف ٍ كیمحتسٍش  3

 

1 

 2 صثبى تخصصی کتثی و هصاحثه کاسآفشینی

هذیشیت ) تئَسیْبی 

  -هذیشیت پیطشفتِ 

هذیشیت سفتبس سبصهبًی 

 پیطشفتِ

2 
آهبس ٍ سٍش تحمیك دس 

 وبس آفشیٌی
3 

تئَسیْبی وبس آفشیٌی )

 -وبسآفشیٌی

لیل هحیظ وست ٍ وبس تح 

تَسعِ  -تطیص فشصت  -

 هحصَل جذیذ

 ـــ ـــ 3

سوانطناسی 

 عووهی
 کتثی و هصاحثه

آهبس ٍ سٍش 

 تحمیك
 2 صثبى تخصصی 2 سٍاًطٌبسی ضخصیت 2 سٍاًطٌبسی یبدگیشی 2 سٍاًطٌبسی سضذ 3

 -ههنذسی تشق 

 هخاتشات )هیذاى(
 کتثی و هصاحثه

الىتشٍ هغٌبعیس 

 پیطشفتِ
 ـــ ـــ 1 سیبضی هٌْذسی پیطشفتِ 1 ىشٍٍیَهبی 1 آًتي 1

-ههنذسی تشق 

 (هخاتشات) سیستن
 کتثی و هصاحثه

تئَسی پیطشفتِ 

 هخبثشات
 ـــ ـــ 1 سیبضی هٌْذسی پیطشفتِ 1 پشداصش سیگٌبل دیجیتبل 1 فشآیٌذّبی اتفبلی 1

-ههنذسی تشق  

 الکتشونیک
 کتثی و هصاحثه

تئَسی تىٌَلَطی 

ٍسبخت لغعبت 

 ًیوِ ّبدی

 1 هذاسات هجتوع خغی 1
هذاسّبی الىتشًٍیىی 

 فشوبًس ثبال
1 VLSI 1 ـــ ـــ 

 ـــ ـــ 1 سٍش اجضای هحذٍد 1 سیبضیبت عبلی هٌْذسی 1 دیٌبهیه سبصُ 1 تئَسی االستیسیتِ کتثی و هصاحثه عوشاى ساصه

 ـــ ـــ 1 هٌْذسی پی پیطشفتِ 1 دسٍش اجضای هحذٍ 1 هىبًیه خبن پیطشفتِ 1 دیٌبهیه خبن کتثی و هصاحثه عوشاى طئوتکنیک

 آب )عوشاى 

و  ساصه هاي 

 (هیذسولیکی

 کتثی و هصاحثه
ّیذسٍلیه 

 پیطشفتِ
1 

عشاحی ّیذسٍلیىی سبصُ 

 ّب
 1 ّیذسٍدیٌبهیه 1

 ٍیه دسس اصثیي سذّبی

خبوی سذّبی ثتٌی)ثِ  

 اًتخبة داٍعلت(

 ـــ ـــ 1

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

 تثذیل انشطي-
 کتثی و هصاحثه

هٌْذسی سیبضیبت 

 پیطشفتِ
1 

اًتمبل حشاست ّذایت 

 پیطشفتِ
 1 هىبًیه سیبالت پیطشفتِ 1

اًتمبل حشاست جبثجبیی 

 پیطشفتِ
 ـــ ـــ 1

-هکانیک ههنذسی

 طشاحی کاستشدي

صهینه هکانیک  

 جاهذات

 کتثی و هصاحثه
سیبضیبت هٌْذسی 

 پیطشفتِ
1 

هىبًیه هحیظ ّبی 

 پیَستِ
 ـــ ـــ 1 ِتئَسی االستیسیت 1 سٍش اجضای هحذٍد 1

 کتثی و هصاحثه ههنذسی ضیوی

 سیبضیبت هٌْذسی

)سؤاالت ّش چْبس 

دسس، دس حذ 

وبسضٌبسی ٍ 

 اسضذ(

1 
عشاحی ساوتَسّبی 

 ضیویبیی
 1 تشهَدیٌبهیه 1

یىی اصدسٍس هىبًیه 

 اًتمبل جشم  –سیبالت 

اًتمبل حشاست )ثِ اًتخبة  –

 داٍعلت(

 ـــ ـــ 1

هعواسي 

 کاهپیوتشي
 کتثی و هصاحثه

 ه دسس اصثیيی
سیستن عبهل  

ضجىِ ّبی ،پیطشفتِ

وبهپیَتشی 

پشداصش ،پیطشفتِ

 هَاصی
)ثِ اًتخبة 

 داٍعلت(

1 

 یه دسس اصثیي 

پشداصش ،پشداصش تصَیش

سیگٌبلْبی 

سیبضیبت ،دیجیتبل

 پیطشفتِ دس هٌْذسی

 وبهپیَتش

 )ثِ اًتخبة داٍعلت(

1 

 یه دسس اصثیي 

سیستوْبی لبثل ثبص 

بی عشاحی ثب صثبًْ،پیىشثٌذی

تَصیف سخت افضاس 

(VHDL)، عشاحی

سیستوْبی تحول پزیش 

 اضىبل

 )ثِ اًتخبة داٍعلت(

 ـــ ـــ 1 هعوبسی وبهپیَتشپیطشفتِ 1

 کتثی و هصاحثه ضیوی فیضیک
ضیوی فیضیه -

 پیطشفتِ
 ـــ ـــ 1 سٌتیه ضیویبیی پیطشفتِ 1 1تشهَدیٌبهیه آهبسی  1 وَاًتَم پیطشفتِ 1

 کتثی و هصاحثه ضیوی آلی
یوی آلی ض

 پیطشفتِ
 1 سٍضْبی سٌتض آلی 1

وبسثشد عیف سٌجی دس 

 )اسضذ ضیوی آلی(ضیوی آلی
1 

ضیوی فیضیه آلی)اسضذ 

 ضیوی آلی(
 ـــ ـــ 1

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 کتثی و هصاحثه ضیوی تجضیه
الىتشٍضیوی 

 تجضیِ ای
1 

 سٍضْبی فیضیىی ٍ

 ضیویبیی جذاسبصی 
1 

اسپىتشٍسىَپی تجضیِ 

 1ای
 ـــ ـــ 1 2اسپىتشٍسىَپی تجضیِ ای 1

 1 وٌتشل دستگبّی 1 ٍاوٌطگبّْب کتثی و هصاحثه ضیوی کاستشدي
گستشش ضیوی اص 

 آصهبیطگبُ دس صٌعت
1 

ضیوی صٌعتی)ضبهل دسٍس 

ٍ ضیوی  1ضیوی صٌعتی

ٍ اصَل تصفیِ آة  2صٌعتی

ٍ پسبثْبی صٌعتی هشثَط ثِ 

دٍسُ وبسضٌبسی ضیوی 

 وبسثشدی(

  ثیَضیوی اصَل 1

فیضیولوطي 

عصثی وسصضی)

 (نیعضال

 کتثی و هصاحثه
فیضیَلَطی عصت 

 ٍعضلِ
3 

 سبصگبسیْبی عصجی ٍ 

ّبی عضالًی ثِ فعبلیت

 ٍسصضی

 ـــ ـــ 2 آهبسٍسٍش تحمیك 2 صثبى تخصصی 4

فیضیولوطي 

قلة و )وسصضی

 (عشوق و تنفس

 کتثی و هصاحثه

فیضیَلَطی 

ٍسصضی للت 

 ٍعشٍق ٍتٌفس

3 

 سبصگبسیْبی عصجی ٍ 

ّبی عضالًی ثِ فعبلیت

 ٍسصضی

 ـــ ـــ 2 آهبسٍسٍش تحمیك 2 صثبى تخصصی 4

 -هذیشیت وسصضی

هذیشیت ساهثشدي 

 ...دس ساصهاى ها و 

 هصاحثه

ثشًبهِ سیضی 

ساّجشدی دس 

 ٍسصش

4 
ًظبست ٍ اسصضیبثی دس 

 ٍسصش
 ـــ ـــ 2 هذیشیت سفتبس سبصهبًی 2 اصَل ٍهجبًی هذیشیت 3

هذیشیت وسصضی 

تاصاسیاتی و  -

سسانه ها دس 

 وسصش

 ههصاحث
هجبًی ثبصاسیبثی دس 

 ٍسصش
4 

هذیشیت اهَسهبلی دس 

 ٍسصش

 

 

 

 ـــ ـــ 2 هذیشیت سفتبس سبصهبًی 2 اصَل هجبًی هذیشیت 3

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 کتثی و هصاحثه اصالح نثاتات

طًتیه)اصَل، 

ووی، تىویلی ٍ 

 سیتَطًتیه(

3 

آهبس)آهبس همذهبتی، آهبس 

پیطشفتِ، چٌذهتغیشُ، عشح 

 ّبی وطبٍسصی(آصهبیص

3 
ت )اصَل، اصالح ًجبتب

 تىویلی ٍ ًَیي(
 ــ ــــ 2 صثبى تخصصی 3

 کتثی و هصاحثه صساعت

 اصَل)صساعت

 دیوىبسی، صساعت،

 صٌعتی، گیبّبى

 ای،¬علَفِ گیبّبى

 ٍ حجَثبت غالت،

 (ثزس تىٌَلَطی

3 

اوَلَطی گیبّبى صساعی 

)اوَلَطی گیبّبى صساعی، 

 هجبًی وطبٍسصی پبیذاس(

3 

ی فیضیَلَطی گیبّبى صساع

ّبی هحیغی ثش )اثش تٌص

سضذ گیبّبى، فیضیَلَطی 

 گیبّبى صساعی تىویلی(

 2 صثبى تخصصی 3
ّبی عشح آصهبیص

 وطبٍسصی
1 

 –علوم داهی 

 تغزیه دام
 کتثی و هصاحثه

تغزیِ دام ) تغزیِ 

تىویلی، تغزیِ 

ًطخَاسوٌٌذگبى، 

ّب ٍ هَاد  ٍیتبهیي

هعذًی، ّضن ٍ 

 هتبثَلیسن(

 ــ ــــ 2 صثبى تخصصی 2 ّبی آهبسی پیطشفتِ سٍش 3 ثیَضیوی 4

 کتثی و هصاحثه هاي آتی ساصه

ّیذسٍلیه هجبسی 

 سٍثبص

 

 3 ّیذسٍلیه سسَة 3
ّبی فیضیىی ٍ  هذل

 ّیذسٍلیىی
3 

ّبی آثی  عشاحی سبصُ

ٍ  2ٍ  1ّبی آثی  )سبصُ

 سبصُ تٌظین آة(

 2 صثبى تخصصی 3

 کتثی و هصاحثه توسعه کطاوسصي

آهبس ٍ سٍش 

 تحمیك

 

 

 3 اسصضیبثیثشًبهِ سیضی ٍ  3

ّبی تَسعِ  تئَسی

ّبی  سٍستبیی ٍ ًظبم

 ثشداسی ثْشُ

2 
تَسعِ پبیذاس وطبٍسصی ٍ 

 هٌبثع عجیعی
 2 صثبى تخصصی 2

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

 کطاوسصي
 کتثی و هصاحثه

-هشفَلَطی ٍ سدُ

 ثٌذی حطشات
3 

ضٌبسی تىویلی ٍ سن

 فیضیَلَطی حطشات
3 

اوَلَطی حطشات، 

هذیشیت آفبت ٍ وٌتشل 

 ثیَلَطیه

 ــ ــــ 2 بى تخصصیصث 3

 -سیاضی 

 کاستشدي
 هصاحثه

 آًبلیض حمیمی

 
2 

 1آًبلیض عذدی پیطشفتِ

 
4 

تحمیك دس عولیبت 

 1پیطشفتِ
 ــ ــــ ــ ــــ 4

 هصاحثه آنالیض-سیاضی

 2ٍ 1آًبلیض سیبضی 

)دس حذ 

 وبسضٌبسی(

 ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ 4 آًبلیض حمیمی 3

رسات  -فیضیک

 تنیادي
 کتثی و هصاحثه

وَاًتَم پیطشفتِ 

1 ٍ2 
2 

 1هىبًیه آهبسی پیطشفتِ

 
 ــ ــــ ــ ــــ 2 1رسات ثٌیبدی پیطشفتِ  1

حالت  -فیضیک

 جاهذ
 کتثی و هصاحثه

هىبًیه وَاًتَم 

 2ٍ 1پیطشفتِ 
1 

 1هىبًیه آهبسی پیطشفتِ 

 
 ــ ــــ ــ ــــ 1 2ٍ 1حبلت جبهذ پیطشفتِ  1

 کتثی و هصاحثه نظشي -فیضیک 
ًتَم هىبًیه وَا

 2ٍ 1پیطشفتِ 
1 

 1هىبًیه آهبسی پیطشفتِ 

 
 ــ ــــ ــ ــــ 1 ًسجیت عبم 1

سیض صیست 

-فناوسي

 نانوتیوتکنولوطي

 هصاحثه

ختبسهبوشٍهَلىبس

ٍل ّبی 

)ثب تبویذ صیستی

ثشپشٍتئیي ّب ٍ 

 اسیذّبی ًَولئیه(

1 

صیست فٌبٍسی 

)وطبٍسصی،پضضىی،صٌعتی

) 

)دس حذ وبسضٌبسی ٍ 

 اسضذ(

1 

صیست هجبًی ًبًَ 

)دس حذ وبسضٌبسی فٌبٍسی

 ٍ اسضذ(

 ــ ــــ ــ ــــ 1

 –صیست ضناسی 

ثیَسیستوبتیه 

 جبًَسی

 هصاحثه

ثیَسیستوبتیه 

 جبًَسی

 

3 
 گًَِ ٍ گًَِ صایی

 
3 

تطشیح همبیسِ ای هْشُ 

 داساى

 

3 
 جغشافیبی جبًَسی

 
 ــ ــــ 2

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 –صیست ضناسی 

 فیشیَلَطی گیبّی
 هصاحثه

هتبثَلیسن 

)دس حذ گیبّی

ضٌبسی ٍ وبس

 اسضذ(

 4 جزة ٍ اًتمبل دس گیبّبى 4
یبختِ ضٌبسی ٍ ثبفت 

 ضٌبسی گیبّی
3 

)دس حذ هجوَعِ گیبُ ضٌبسی

 وبسضٌبسی ٍ اسضذ(
 ــ ــــ 2

 –صیست ضناسی 

 سلَلی هَلىَلی
 هصاحثه

صیست ضٌبسی 

 سلَلی پیطشفتِ
1 

صیست ضٌبسی هلىَلی 

 پیطشفتِ
 ــ ــــ ــ ــــ 1 ثیَتىٌَلَطی 1

 - صیست ضناسی

 تیوضیوی
 هصاحثه

سبختبس ٍ عولىشد 

 هبوشٍهَلىَلْب
 2 آًضین ضٌبسی 3

سٍش ّبی ثیَضیوی ٍ 

 ثیَفیضیه
 1 صثبى تخصصی 2 هتبثَلیسن 2

 1 2آًبلیض سیبضی 2 ًظشیة احتوبل 2 1ٍ2استٌجبط آهبسی هصاحثه و کتثی آهاس

هذلْبی »یىی اصدسٍس 

آًبلیض چٌذهتغیشُ »یب « خغی

)ثِ اًتخبة  «پیَستِ

 لت(داٍع

 ــ ــــ 2

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


