
رشته-گرایشگروه آموزشیدانشکده
رشته هاي کارشناسی ارشد مرتبط

قابل قبول ) )
ارزیابی 

کتبی
مدارك و مستندات الزم جهت ارزیابی تخصصی/مصاحبه

داردکلیه گرایش هاي کارشناسی ارشد علوم تاریخیتاریخ  ایران دوره  اسالمیتاریخ
پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –

نامه - مدرك زبان

جغرافیا
جغرافیاي سیاسی

(کد: 2103)

مجموعه علوم جغرافیایی (کد1102) -1
مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل (کد  -2

(1130
مجموعه حقوق (کد 1126) -3

ندارد
پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –

نامه - مدرك زبان

زبان و ادبیات فارسی (بدون 
گرایش)

کلیۀ سوابق پژوهشی  و آموزشینداردزبان و ادبیات فارسی (تمام گرایش ها)

زبان و ادبیات فارسی- گرایش 
ادبیات عرفانی

کلیۀ سوابق پژوهشی  و آموزشینداردزبان و ادبیات فارسی (تمام گرایش ها)

زبان و ادبیات فارسی- گرایش 
ادبیات حماسی

کلیۀ سوابق پژوهشی  و آموزشینداردزبان و ادبیات فارسی (تمام گرایش ها)

زبان شناسی همگانیزبان شناسی

زبان شناسی همگانی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 

آموزش زبان انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی

دارد

پژوهشی که با نام متقاضی چاپ و یا پذیرش شده  مقاالت علمی – -1
است

مقاالت و خالصه مقاالت چاپ شده در همایش ها -2
کپی مدارك و ریز نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد -3

مدرك معتبر نمره زبان -4
(CV) شرح حال علمی -5

شرایط پذیرش دانشجو در دوره دکتري تخصصی سال تحصیلی 1396-97

زبان و ادبیات فارسیادبیات و علوم انسانی

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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نداردزبان و ادبیات عربی-الهیات-ادبیات فارسیزبان و ادبیات عربیزبان وادبیات عربی
پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –

نامه -

علوم اجتماعی
جامعه شناسی اقتصادي وتوسعه

( کد: 2125 )
داردمجموعه علوم اجتماعی کلیه گرایش ها

پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –
نامه - مدرك زبان

داردکلیه رشته-هاي علوم انسانیادیان و عرفانادیان و عرفان
پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –

نامه -
تاریخ و تمدن ملل 

اسالمی
تاریخ و تمدن ملل اسالمی

تمامی رشته هاي تاریخ و رشته هاي تاریخ و تمدن 
ملل اسالمی

دارد
پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –

نامه -

فقه و مبانی حقوق 
اسالمی

فقه و مبانی حقوق اسالمی

فقه و مبانی حقوق اسالمی، فقه و حقوق اسالمی و 
سایر رشته هاي مرتبط به فقه اجرا شده در دانشگاههاي 

دولتی و آزاد و غیره، رشته حقوق با کلیه شاخههاي 
آن، سایر رشتههاي زیر مجموعه الهیات و معارف 

اسالمی و دیگر رشتههاي هم سوي آن

کلیه موارد مرتبط به سوابق تحصیلی، رزومه آموزشی و پژوهشیدارد

فلسفه و حکمت 
اسالمی

داردتمامی رشته هاي فلسفه وکالمحکمت متعالیه
پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –

نامه -

علوم قرآن و حدیثعلوم قرآن و حدیث
تمامی رشته هاي   علوم قران  و حدیث و گرایشهاي 

آن، علوم قرآنی،علوم حدیث
دارد

پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –
نامه -

گروه معارف اسالمی
دکتري مدرسی معارف اسالمی

گرایش مبانی نظري اسالم 
–قرآن و متون اسالمی

1-کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسالمی
2- خبرگان بدون مدرك دانشگاهی مرتبه مربی

حوزه علمیه  3- سطح  3
4- کارشناسی ارشد مرتبط  + مدرك اتمام کفایتین

دارد
1-مدارك دال بر یکی از شرائط چهارگانه

2-  سوابق پژوهشی
3- سوابق آموزشی

ادبیات و علوم انسانی

الهیات و معارف اسالمی

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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باکتري شناسی
رشته هاي اعالم شده در دفترچه  راهنماي  شماره  

یک  سازمان سنجش آموزش کشور1396
ندارد

پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –
نامه - مدرك زبان

انگل شناسی دامپزشکی
رشته هاي اعالم شده در دفترچه  راهنماي  شماره  

یک  سازمان سنجش آموزش کشور1396
ندارد

پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –
نامه - مدرك زبان

بیوتکنولوژي (زیست  فناوري)
رشته هاي اعالم شده در دفترچه  راهنماي  شماره  

یک  سازمان سنجش آموزش کشور1396
ندارد

پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –
نامه - مدرك زبان

ندارددکتري عمومی دامپزشکیپاتولوژي  دامپزشکی
پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –

نامه - مدرك زبان

بافت شناسی مقایسه ايعلوم پایه
رشته هاي اعالم شده در دفترچه  راهنماي  شماره  

یک  سازمان سنجش آموزش کشور1396
ندارد

پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –
نامه - مدرك زبان

بهداشت مواد غذایی  
وآبزیان

بهداشت مواد غذایی
رشته هاي اعالم شده در دفترچه  راهنماي  شماره  

یک  سازمان سنجش آموزش کشور1396
ندارد

پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –
نامه - مدرك زبان

ندارددکتري عمومی   دامپزشکیبیماریهاي داخلی دامهاي بزرگ
پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –

نامه - مدرك زبان
مامایی وبیماریهاي تولید مثل دام 

دامپزشکی
ندارددکتري عمومی   دامپزشکی

پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –
نامه - مدرك زبان

ندارددکتري عمومی   دامپزشکیجراحی دامپزشکی
پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –

نامه - مدرك زبان

ندارددکتري عمومی   دامپزشکیکلینیکال پاتولوژي
پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –

نامه - مدرك زبان

دامپزشکی

پاتوبیولوزي

علوم درمانگاهی

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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کتبی
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زیست شناسی سلولی مولکولیزیست شناسیعلوم
کلیه گرایش هاي زیست شناسی

پزشکی- دندان پزشکی-دامپزشکی- داروسازي
کارشناسان ارشد علوم پایه پزشکی

دارد
کارنامه مقاطع قبل- کپی مقاالت-  کلیه سوابق آموزشی و پژوهشی –

مدرك زبان- گواهی ثبت اختراع- توصیه نامه (دانشجویان غیر دانشگاه 
فردوسی)

نداردحسابدارينداردحسابداري
اصل مقاالت

مدارك کارشناسی و کارشناسی ارشد

منابع انسانیمدیریت مصاحبه تخصصیندارد#NULL!مدیریت دولتی – فعالیت-هاي پژوهشی – فعالیت-هاي آموزشی –

مدیریت
تحقیق در  مدیریت صنعتی –

عملیات
مصاحبه تخصصیندارد فعالیت-هاي پژوهشی – فعالیت-هاي آموزشی –

اقتصاد

اقتصاد پولی
توسعه اقتصادي

اقتصاد ایران
اقتصاد بین الملل

اقتصاد منابع

تمام رشته -گرایش ها : 
1-اقتصاد (تمام گرایش ها)

2-اقتصاد کشاورزي
ندارد

حقوق
حقوق جزا و جرم شناسی (کد 

(2155
نداردهمه گرایش هاي حقوق و فقه و مبانی حقوق اسالمی

پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –
نامه - مدرك زبان

داردهمه گرایش هاي حقوق و فقه و مبانی حقوق اسالمیحقوق خصوصی (کد 2157)حقوق
پایان نامه و مقاالت  مرتبط با پایان  سوابق آموزشی - سوابق پژوهشی –

نامه - مدرك زبان

علوم اداري و 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 
مسائل ایران

داردمجموعه  علوم سیاسی و روابط بین الملل (کد1130)

پایان نامه، مقاله هاي ISI، مقاله هاي علمی پژوهشی، مقاله هاي 
علمی ترویجی، مقاله هاي کامل در مجموعه مقاله هاي همایش ها(ملی و 

بین المللی)، چکیده مقاله در همایش ها(ملی و بین المللی)
فقط چاپ شده

علوم سیاسی
اندیشه  سیاسی

داردمجموعه  علوم سیاسی و روابط بین الملل (کد1130)

پایان نامه، مقاله هاي ISI، مقاله هاي علمی پژوهشی، مقاله هاي 
علمی ترویجی، مقاله هاي کامل در مجموعه مقاله هاي همایش ها(ملی و 

بین المللی)، چکیده مقاله در همایش ها(ملی و بین المللی)
فقط چاپ شده

داردکلیه رشته هاي مرتبط با روان شناسی و مشاورهروان شناسی

مصاحبه
مدرك زبان

اصل و کپی مستندات فعالیت هاي پژوهشی
اصل و کپی مستندات فعالیت هاي آموزشی

اصل و کپی مستندات دوره هاي آموزشی گذرانده شده
اصل پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد

داردکلیه رشته هاي مرتبط با روان شناسی و مشاورهمشاوره

مصاحبه
مدرك زبان

اصل و کپی مستندات فعالیت هاي پژوهشی
اصل و کپی مستندات فعالیت هاي آموزشی

اصل و کپی مستندات دوره هاي آموزشی گذرانده شده
اصل پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد

علوم سیاسیعلوم اداري و اقتصادي

علوم تربیتی و 
روانشناسی

روان شناسی

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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نداردکلیه رشته ها و گرایش هاي علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی تربیتی
کلیه مدارك مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی متناسب با کاربرگ 

ارزیابی تخصصی

نداردکلیه رشته ها و گرایش هاي علوم تربیتی و مدیریتمدیریت آموزشی
کلیه مدارك مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی متناسب با کاربرگ 

ارزیابی تخصصی

فلسفه تعلیم و تربیت- گرایش 
تعلیم و تربیت اسالمی

نداردکلیه رشته ها و گرایش هاي علوم تربیتی و فلسفه
کلیه مدارك مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی متناسب با کاربرگ 

ارزیابی تخصصی

استنباط)آمار ریاضیآمار (احتمال – آموزشی و پژوهشیداردآمار –

کلیه رشته هاي علوم ریاضی و فنی مهندسیبهینه سازي (تحقیق در عملیات)ریاضی کاربردي
دارد 

(جواب 
مختصر)

کلیه مدارکی که طبق جداول آزمون داوطلب در آن امتیاز می گیرد به 
و توصیه نامه از استاد  همراه پایان نامه ارشد (در صورت فارغ التحصیلی)

راهنما

گرایش جبر ریاضی محض –
کلیه گرایشهاي کارشناسی ارشد ریاضی محض و 

کاربردي
پایان نامه کارشناسی ارشد و مستندات مربوط به فعالیت هاي پژوهشیدارد

گرایش آنالیز ریاضی محض –
کلیه گرایشهاي کارشناسی ارشد ریاضی محض و 

کاربردي
پایان نامه کارشناسی ارشد و مستندات مربوط به فعالیت هاي پژوهشیدارد

رشد حرکتی داردرفتار حرکتیرفتار حرکتی –
اصل پایان نامه کارشناسی  کارنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد –

ارشد- اصل مقاالت چاپ شده

داردرفتار حرکتیرفتارحرکتی- یادگیري حرکتی
اصل پایان نامه کارشناسی  کارنامه  کارشناسی و کارشناسی ارشد –

ارشد- اصل مقاالت چاپ شده
مدیریت  مدیریت ورزشی –

راهبردي در سازمانها و 
رویدادهاي ورزشی

مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردي دولتی- مهندسی 
صنایع

دارد
اصل پایان نامه کارشناسی  کارنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد –

ارشد- اصل مقاالت چاپ شده

علوم ریاضی

ریاضی محض

علوم ورزشی
رفتار حرکتی و 
مدیریت ورزشی

علوم تربیتی و 
روانشناسی

علوم تربیتی

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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؛ 1. کارنامه دوره کارشناسی (با مهر و امضا)
؛ با مهر و امضا) 2.  کارنامه دوره کارشناسی ارشد  (

3. اصل پایان نامه ؛
4.  اصل مقاله چاپ شده؛
5. معدل به صورت رسمی

. (با مهر و امضا )
مقالهنداردمهندسی برقمهندسی برقمهندسی برق

مهندسی صنایعمهندسی صنایع

مهندسی صنایع- ریاضی کاربردي-مدیریت 
گرایشهاي اجرایی، صنعتی و تحقیق در عملیات، 

MBA-مهندسی عمران گرایشهاي مدیریت ساخت و 

برنامه-ریزي حمل و نقل

ندارد
کارنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد-مقاالت کنفرانس و ژورنال-

مدرك زبان-پایان نامه-توصیه نامه(2عدد، یکی از استاد راهنما پایان 
نامه)-گواهی همکاري درطرحهاي پژوهش-کاربردي

1-ریزنمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد
2-کپی کامل از مقاالت و تاییدیه چاپ آن
3-کپی از تاییدیه جوایز یا افتخارات علمی

4-کپی گواهی ثبت اختراع
5-کپی مدرك زبان

6-گواهی دفاع پایان نامه
7- پایان نامه

8-توصیه نامه به خصوص از استاد راهنما
9-کپی شناسنامه و کارت ملی

10-سایر مدارك که می تواند تاثیر گذار باشد.

فیزیولوژي ورزشی
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

داردگرایش هاي فیزیولوژي ورزشی

مهندسی

ژئوتکنیکمهندسی عمران ژئوتکنیکعمران – نداردعمران –

فیزیولوژي  ورزشیعلوم ورزشی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



رشته-گرایشگروه آموزشیدانشکده
رشته هاي کارشناسی ارشد مرتبط

قابل قبول ) )
ارزیابی 

کتبی
مدارك و مستندات الزم جهت ارزیابی تخصصی/مصاحبه

شرایط پذیرش دانشجو در دوره دکتري تخصصی سال تحصیلی 1396-97

1-آموزشی (ریزنمرات  و تصویر مدرك تحصیلی کلیه مقاطع)
2-پژوهشی (مقاالت، تالیف کتاب، طرح هاي پژوهشی و اختراع)

تدریس، طراحی ومشاوره) 3-حرفه اي (
مدرك زبان، مدرك شرکت در دوره هاي آموزشی و  4-سایر موارد (

فعالیت هاي فرهنگی و توصیه نامه)
1-آموزشی (ریزنمرات  و تصویر مدرك تحصیلی کلیه مقاطع)1-آب و سازه هاي هیدرولیکی

2-پژوهشی (مقاالت، تالیف کتاب، طرح هاي پژوهشی و اختراع)2- مهندسی و مدیریت منابع آب
تدریس، طراحی ومشاوره)3- رشته هاي سازه هاي آبی 3-حرفه اي (

4- آبیاري
مدرك زبان، مدرك شرکت در دوره هاي آموزشی و  4-سایر موارد (

فعالیت هاي فرهنگی و توصیه نامه)
1-آموزشی (ریزنمرات  و تصویر مدرك تحصیلی کلیه مقاطع)1-سازه

2-پژوهشی (مقاالت، تالیف کتاب، طرح هاي پژوهشی و اختراع)2- مهندسی زلزله
تدریس، طراحی ومشاوره)3- ژئوتکنیک 3-حرفه اي (

4- آب و سازه هاي هیدرولیکی
مدرك زبان، مدرك شرکت در دوره هاي آموزشی و  4-سایر موارد (

فعالیت هاي فرهنگی و توصیه نامه )
5- راه و ترابري

6- مدیریت ساخت

دارد

مهندسی

راه و ترابريمهندسی عمران عمران –
گرایش هاي راه و ترابري، برنامه ریزي حمل ونقل، 

ژئوتکنیک
ندارد

مهندسی عمران
آب و سازه هاي  عمران –

هیدرولیکی
ندارد

سازهمهندسی عمران عمران –

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



رشته-گرایشگروه آموزشیدانشکده
رشته هاي کارشناسی ارشد مرتبط

قابل قبول ) )
ارزیابی 

کتبی
مدارك و مستندات الزم جهت ارزیابی تخصصی/مصاحبه

شرایط پذیرش دانشجو در دوره دکتري تخصصی سال تحصیلی 1396-97

سیستم هاي نرم افزاري
(آزمون متمرکز کافی است و آزمون 

کتبی تخصصی جداگانه ندارد)

کلیه گرایش هاي رشته هاي مهندسی کامپیوتر، 
مهندسی فناوري اطالعات، مهندسی برق، مهندسی 

پزشکی، بیوانفورماتیک،  ریاضی و آمار
ندارد

زبان، ریزنمرات آموزشی کارشناسی و کارشناسی ارشد، مقاالت، دو 
توصیه نامه، گواهی رتبه برتر فارغ التحصیلی،

گواهی کسب رتبه المپیادعلمی، جوایز، تاییدیه علمی معتبر ثبت اختراع، 
گواهی طرح هاي پژوهشی و صنعتی،

هوش مصنوعی و رباتیکز
(آزمون متمرکز کافی است و آزمون 

کتبی تخصصی جداگانه ندارد)

کلیه گرایش هاي رشته هاي مهندسی کامپیوتر، 
مهندسی فناوري اطالعات، مهندسی برق، مهندسی 

پزشکی، بیوانفورماتیک،  ریاضی و آمار
ندارد

زبان، ریزنمرات آموزشی کارشناسی و کارشناسی ارشد، مقاالت، دو 
توصیه نامه، گواهی رتبه برتر فارغ التحصیلی،

گواهی کسب رتبه المپیادعلمی، جوایز، تاییدیه علمی معتبر ثبت اختراع، 
گواهی طرح هاي پژوهشی و صنعتی،

ایرو  مهندسی هوا فضا –
دینامیک و سازه

مهندسی هوا فضا نداردمهندسی مکانیک –
کارنامه مقاطع قبل-  مقاالت- مدرك  کلیه سوابق آموزشی و پژوهشی –
زبان- گواهی ثبت اختراع- توصیه نامه (دانشجویان غیر دانشگاه فردوسی)

طراحی کاربردي(زمینه 
دینامیک، کنترل و ارتعاشات)

ساخت و  مهندسی مکانیک، طراحی کاربردي –
تولید- مکاترونیک- رباتیک

ندارد
کارنامه مقاطع قبل-  مقاالت- مدرك  کلیه سوابق آموزشی و پژوهشی –
زبان- گواهی ثبت اختراع- توصیه نامه (دانشجویان غیر دانشگاه فردوسی)

طراحی کاربردي- مکانیک 
جامدات

ساخت و  مهندسی مکانیک، طراحی کاربردي –
تولید- مکاترونیک- رباتیک

ندارد
کارنامه مقاطع قبل-  مقاالت- مدرك  کلیه سوابق آموزشی و پژوهشی –
زبان- گواهی ثبت اختراع- توصیه نامه (دانشجویان غیر دانشگاه فردوسی)

تبدیل انرژي
تبدیل انرژي و حرارت و سیاالت مهندسی مکانیک –

مهندسی شیمی
ندارد

کارنامه مقاطع قبل-  مقاالت- مدرك  کلیه سوابق آموزشی و پژوهشی –
زبان- گواهی ثبت اختراع- توصیه نامه (دانشجویان غیر دانشگاه فردوسی)

مهندسی

مهندسی کامپیوتر

مهندسی مکانیک

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



رشته-گرایشگروه آموزشیدانشکده
رشته هاي کارشناسی ارشد مرتبط

قابل قبول ) )
ارزیابی 

کتبی
مدارك و مستندات الزم جهت ارزیابی تخصصی/مصاحبه

شرایط پذیرش دانشجو در دوره دکتري تخصصی سال تحصیلی 1396-97

مهندسی مواد و 
متالورژي

کلیه گرایشهاي کارشناسی ارشدمهندسی مواد
مهندسی مواد و متالورژي

ندارد
ریزنمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد، مدارك مربوطه به کلیه سوابق 

آموزشی و  پژوهشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، توصیه نامه

مهندسی شیمی (کد 1257) -1
مهندسی نفت (کد: 1253) -2
مهندسی پلیمر (کد: 1253) -3

مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت  -4
(کد: 1290)

مهندسی شیمی (بهداشت، ایمنی و محیط زیست  -5
(کد: 1293)

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژي و داروسازي  -1
(کد: 1285)

مهندسی شیمی (کد 1257) -2
مهندسی شیمی (بهداشت، ایمنی و محیط زیست  -3

(کد: 1293)

کارنامه مقاطع قبل-  مقاالت- مدرك  کلیه سوابق آموزشی و پژوهشی –
زبان- گواهی ثبت اختراع- توصیه نامه (دانشجویان غیر دانشگاه فردوسی)

بیوتکنولوژي مهندسی شیمی –
(کد: 2362)

ندارد
کارنامه مقاطع قبل-  مقاالت- مدرك  کلیه سوابق آموزشی و پژوهشی –
زبان- گواهی ثبت اختراع- توصیه نامه (دانشجویان غیر دانشگاه فردوسی)

مهندسی شیمی 
(کد: 2360)

ندارد
مهندسی

مهندسی شیمی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


