
 :شرایط اختصاصی و زمان بندی دانشگاه

 

 عنوان رشته
 و کد رشته محل

 گرایش

آزمون 
مرحلۀ 
اول 

سازمان 
 سنجش

 سوابق و امتیاز مستندات امتیاز آزمون تخصصی

 عناوین و ضرایب دروس آزمون کتبی

 ارزیابی تخصصی

 آموزشی پژوهشی مصاحبه کتبی
 برگزاریتاریخ 

 آزمون کتبی

تاریخ برگزاری 

 مصاحبه

 زبان و ادبیات فارسی
6512 

- 51  51 51 61 61 

کلیات ادبی شامل دستور زبان فارسی،  -5
بالغت، سبک شناسی، نقد ادبی و تاریخ ادبیات 

 . درصد 51با ضریب 
متون نظم فارسی شامل شاهنامۀ فردوسی،  -6

مثنوی مولوی و اشعار خاقانی، نظامی گنجوی، 
 .درصد 51تبریزی با ضریب حافظ و صائب 

متون نثر فارسی شامل تاریخ بیهقی،  -5
گلستان سعدی، مرصاد العباد، کلیله و دمنه و 

 . درصد 51تاریخ جهانگشای جوینی با ضریب 
 .درصد 51ادبیات معاصر فارسی با ضریب  -4

 

22/2/5931 22/2/5931 

 حقوق خصوصی
5625 

- 51 51 51 61 61 

 تجارت حقوق -6مدنی   حقوق -5
 حقوقی متون  -4مدنی   دادرسی آیین -5
 فقه   متون  -1

 .ضرایب کلیه دروس یکسان می باشد* 
 

51/9/5931 

 صبح 55الی  8

51/9/5931 

 عصر 53الی  51

 55/9/5931و 

 

 حقوق جزا و جرم شناسی
5622 

- 51 51 51 61 61 

 کیفری  دادرسی آیین -6جزا    حقوق -5
 شناسی جرم -4جزایی     فقه متون  -5
 حقوقی        متون  -1

 .ضرایب کلیه دروس یکسان می باشد* 
 

52/9/5931 

 صبح 55الی  8

52/9/5931 

 عصر 53الی  51

 59/9/5931و 

 

 حقوق بین الملل عمومی
5622 

- 51 51 51 61 61 

 (6ضریب)حقوق بین الملل عمومی  -5
 ( 5ضریب)حقوق سازمان های بین المللی -6
 (5ضریب)به زبان خارجیمتون حقوقی  -5

 .شودآزمون به صورت تشریحی برگزار می* 

8/9/5931 

 صبح 55الی  8

8/9/5931 

 عصر 53الی  51

 3/9/5931و 

 

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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 فیزیک

5155 
 51/9/5931و  3 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 حالت جامد

  محض ریاضی

6266   
 52/9/31و  55 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 جبر

  ریاضی

6265  
 52/9/31و  55 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 تحقیق در عملیات

 ریاضی

  (پردیس خودگردان)

6226 

 1/9/31و  1 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 تحقیق در عملیات

 الهیات و معارف اسالمی 

 علوم قرآن و حدیث

5224  

 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 -
 و  51  - 3

55/9/31 

 الهیات و معارف اسالمی 
 علوم قرآن و حدیث

 5212 (پردیس خودگردان)
 91/2/31و   23 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 -

 تفسیر تطبیقی

5222 
 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 -

 و  51  - 3

55/9/31 

 الهیات و معارف اسالمی 
 فقه و مبانی حقوق اسالمی

5221  
 

 9/31/ 51 و 3 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 -

 الهیات و معارف اسالمی 
 فقه و مبانی حقوق اسالمی

 5255 (پردیس خودگردان)
 

 52/9/31و  55 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 -

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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 الهیات و معارف اسالمی 
 فلسفه و کالم اسالمی 

5255  
 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 -

 و  51  - 3

55/9/31 

 فلسفه تطبیقی

5242  
 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 -

 و  51  - 3

55/9/31 

 فلسفه تطبیقی
 (پردیس خودگردان)

   5225 

  

 59/9/31و  52 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 -

 مدرسی معارف اسالمی

5261  
 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 مبانی نظری اسالم

 و  51  -  3

55/9/31 

 کالم  

5252   
 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 کالم اسالمی

 و  51  -  3

55/9/31 

 کالم 
 پردیس خودگردان )

5252 
 59/9/31و  52 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 کالم اسالمی

 فلسفه اخالق

5245 
 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 -

 و  51  - 3

55/9/31 

 مهندسی عمران

5465  
 52/9/31و  8 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 سازه

 مهندسی عمران

5421  

 و آب مهندسی -

 هیدرولیکی هایسازه
 51/9/31و  3 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51

  مهندسی عمران

 5424 

 و بنادر سواحل -

 دریایی هایسازه
 3/9/31و  8 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51

 مهندسی عمران

5415  
 55/9/31و  51  - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51 ژئوتکنیک

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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 مهندسی فناوری اطالعات

4125  

 تجارت الکترونیکی

 
 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51

 و  55  - 51

52/9/31 

 مهندسی فناوری اطالعات

4122 

های چند سیستم

 ایرسانه

 

 - مصاحبه علمی 61 61 11 - 51
 و  55  - 51

52/9/31 

 مهندسی فناوری اطالعات

4125 
 - علمی مصاحبه 61 61 11 - 51 امنیت اطالعات

 و  55  - 51

52/9/31 

        

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه                                                                                                                                                                                                                       

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


