
ظرفیت کنکورگرایشرشتهدانشکدهگروه تخصصیردیف
ظرفیت استعداد درخشان

( بدون کنکور) 

51ادبیات حماسیزبان و ادبیات فارسیادبیات و علوم انسانیعلوم انسانی1

51ادبیات عرفانیزبان و ادبیات فارسیادبیات و علوم انسانیعلوم انسانی2

82زبان و ادبیات عربادبیات و علوم انسانیعلوم انسانی3

41مدیریت محیطیژئومورفولوژيادبیات و علوم انسانیعلوم انسانی4

31تاریخ ایران دوره اسالمتاریخادبیات و علوم انسانیعلوم انسانی5

4علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیعلومعلوم پایه6

4علوم زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسیعلومعلوم پایه7

4علوم زمین شناسی- زمین شناسی مهندسیعلومعلوم پایه8

4علوم زمین شناسی تکتونیکعلومعلوم پایه9

4بیوشیمیعلومعلوم پایه10

82شیمی فیزیکشیمیعلومعلوم پایه11

62شیمی آلیشیمیعلومعلوم پایه12

62شیمی معدنیشیمیعلومعلوم پایه13

5شیمی تجزیهشیمیعلومعلوم پایه14

3فیزیکعلومعلوم پایه15

3فیزیکعلومعلوم پایه16

4فیزیکعلومعلوم پایه17

92جامعه شناسی اقتصادي و توسعهجامعه شناسیادبیات و علوم انسانیعلوم انسانی18

51سازمان سیاسی فضاجغرافیاي سیاسیادبیات و علوم انسانیعلوم انسانی19

82الهیات و معارف اسالمی - فقه و مبانی حقوق اسالمیالهیاتعلوم انسانی20

62حکمت متعالیهالهیاتعلوم انسانی21

رشته ها و ظرفیت استعداد درخشان دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع دکتري

 دا�ه ��دو�ی ��ھدسال تحصیلی 1396-97
 �عاو�� آ�وز�ی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



ظرفیت کنکورگرایشرشتهدانشکدهگروه تخصصیردیف
ظرفیت استعداد درخشان

( بدون کنکور) 

رشته ها و ظرفیت استعداد درخشان دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع دکتري

 دا�ه ��دو�ی ��ھدسال تحصیلی 1396-97
 �عاو�� آ�وز�ی

62مبانی نظري اسالممدرسی معارف اسالمیالهیاتعلوم انسانی22

62قرآن و متون اسالمیمدرسی معارف اسالمیالهیاتعلوم انسانی23

4آبیاري و زهکشیعلوم و مهندسی آبکشاورزيکشاورزي24

4سازه هاي آبیعلوم و مهندسی آبکشاورزيکشاورزي25

4هواشناسی کشاورزيعلوم و مهندسی آبکشاورزيکشاورزي26

4شیمی مواد غذاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییکشاورزيکشاورزي27

5فنّاوري مواد غذاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییکشاورزيکشاورزي28

4زیست فنّاوري مواد غذاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییکشاورزيکشاورزي29

4صنایع غذاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییکشاورزيکشاورزي30

4مدیریت حاصلخیزي و زیست فنّاوري خاكکشاورزيکشاورزي31

5بیوتکنولوژي کشاورزيکشاورزيکشاورزي32

82تغذیه دامکشاورزيکشاورزي33

4اصالح نژاد دامکشاورزيکشاورزي34

4حشره شناسی کشاورزيکشاورزيکشاورزي35

3بیماري شناسی گیاهیکشاورزيکشاورزي36

3بیماري شناسی گیاهیکشاورزيکشاورزي37

3بیماري شناسی گیاهیکشاورزيکشاورزي38

3بیماري شناسی گیاهیکشاورزيکشاورزي39

5الکترونیکمهندسی برقمهندسیفنی و مهندسی40

62قدرتمهندسی برقمهندسیفنی و مهندسی41

4مخابرات میدان و موجمهندسی برقمهندسیفنی و مهندسی42
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4مخابرات سیستممهندسی برقمهندسیفنی و مهندسی43

3کنترلمهندسی برقمهندسیفنی و مهندسی44

4سازهمهندسی عمرانمهندسیفنی و مهندسی45

5طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک جامداتمهندسی مکانیکمهندسیفنی و مهندسی46

41الهیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانالهیاتعلوم انسانی47

4بیوسیستماتیک جانوريعلوم جانوريعلومعلوم پایه48

4زیست شناسی - سلولی و ملکولیعلومعلوم پایه49

62الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمیالهیاتعلوم انسانی50

5تبدیل انرژيمهندسی مکانیکمهندسیفنی و مهندسی51

4ائرودینامیکمهندسی هوافضامهندسیفنی و مهندسی52

3سازه هاي هواییمهندسی هوافضامهندسیفنی و مهندسی53

62نرم افزارمهندسی کامپیوترمهندسیفنی و مهندسی54

5هوش مصنوعی و رباتیکزمهندسی کامپیوترمهندسیفنی و مهندسی55

3مهندسی مواد و متالورژيمهندسیفنی و مهندسی56

4بافت شناسی مقایسه ايدامپزشکیدامپزشکی57

3کلینیکال پاتولوژي دامپزشکی(دستیاري)دامپزشکیدامپزشکی58

3جراحی دامپزشکی(دستیاري)دامپزشکیدامپزشکی59

3مامایی و بیماري هاي تولید مثل دام(دستیاري)دامپزشکیدامپزشکی60

3بیماري هاي داخلی دام هاي بزرگ(دستیاري)دامپزشکیدامپزشکی61

5بهداشت مواد غذاییدامپزشکیدامپزشکی62

3آمارعلوم اداري و اقتصاديعلوم پایه63
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62الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیثالهیاتعلوم انسانی64

51حسابداريعلوم اداري و اقتصاديعلوم انسانی65

3آنالیزریاضیریاضیعلوم پایه66

4بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژي)کشاورزيکشاورزي67

5مهندسی صنایعمهندسیفنی و مهندسی68

41حقوق جزا و جرم شناسیعلوم اداري و اقتصاديعلوم انسانی69

5طراحی کاربردي شاخه تخصصی دینامیک،کنترل و ارتعاشاتمهندسی مکانیکمهندسیفنی و مهندسی70

41اندیشه سیاسیعلوم سیاسیعلوم اداري و اقتصاديعلوم انسانی71

41مسائل ایرانعلوم سیاسیعلوم اداري و اقتصاديعلوم انسانی72

3باکتري شناسیدامپزشکیدامپزشکی73

51حقوق خصوصیعلوم اداري و اقتصاديعلوم انسانی74

41رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیمدیریت بازرگانیعلوم اداري و اقتصاديعلوم انسانی75

41تحقیق در عملیاتمدیریت صنعتیعلوم اداري و اقتصاديعلوم انسانی76

31اقتصاد ایرانعلوم اقتصاديعلوم اداري و اقتصاديعلوم انسانی77

31توسعه اقتصاديعلوم اقتصاديعلوم اداري و اقتصاديعلوم انسانی78

4علوم علف هاي هرزکشاورزيکشاورزي79

4زراعتکشاورزيکشاورزي80

123مهندسی شیمیمهندسیفنی و مهندسی81

3راه و ترابريمهندسی عمرانمهندسیفنی و مهندسی82

3پاتولوژي دامپزشکیدامپزشکیدامپزشکی83

31اقتصاد بین المللعلوم اقتصاديعلوم اداري و اقتصاديعلوم انسانی84
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31اقتصاد پولیعلوم اقتصاديعلوم اداري و اقتصاديعلوم انسانی85

4سیاست و توسعه کشاورزيمهندسی اقتصاد کشاورزيکشاورزيکشاورزي86

4بازاریابی محصوالت کشاورزيمهندسی اقتصاد کشاورزيکشاورزيکشاورزي87

62فیزیولوژي تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانیعلوم و مهندسی باغبانیکشاورزيکشاورزي88

4بیوالکتریکمهندسی پزشکیمهندسیفنی و مهندسی89

3مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیمهندسی عمرانمهندسیفنی و مهندسی90

3ژئوتکنیکمهندسی عمراندامپزشکیفنی و مهندسی91

5انگل شناسی دامپزشکیدامپزشکیدامپزشکی92

5بیوتکنولوژي(زیست فناوري)دامپزشکیدامپزشکی93

3جبرریاضیریاضیعلوم پایه94

3تحقیق در عملیاتریاضی کاربرديریاضیعلوم پایه95

4فیزیولوژي جانوريعلوم جانوريعلومعلوم پایه96

3فیزیکعلومعلوم پایه97

41روان شناسیعلوم تربیتیعلوم انسانی98

41مشاورهعلوم تربیتیعلوم انسانی99

41بازیابی اطالعات و دانشعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم تربیتیعلوم انسانی100

41روان شناسی تربیتیعلوم تربیتیعلوم انسانی101

41مدیریت آموزشیعلوم تربیتیعلوم انسانی102

4زبان شناسیزبان103

31تعلیم و تربیت اسالمیفلسفه تعلیم و تربیتعلوم تربیتیعلوم انسانی104

4آمارریاضیعلوم پایه105
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3انرژي هاي تجدیدپذیرمهندسی مکانیک بیوسیستمکشاورزيکشاورزي106

11تعلیم و تربیت اسالمیفلسفه تعلیم و تربیتعلوم تربیتیعلوم انسانی107

41بیوشیمی و متابولیسم ورزشیفیزیولوژي ورزشیعلوم ورزشیعلوم انسانی108

41یادگیري حرکتیرفتارحرکتیعلوم ورزشیعلوم انسانی109

41رشدحرکتیرفتارحرکتیعلوم ورزشیعلوم انسانی110

41مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي ورزشیمدیریت ورزشیعلوم ورزشیعلوم انسانی111
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