
رشته هاردیف
بر اساس دفترچه  )رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن آن مي توانند در این كدرشته شركت كنند

( سازمان سنجش آموزش كشور1396راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري سال 

تمامي رشته هامهندسي صنایع1

تمامي رشته هامهندسي پليمر2

تمامي رشته ها(مخازن ) مهندسي نفت 3

تمامي رشته هاساخت و توليد-  مهندسي مکانيک 4

تمامي رشته هامهندسي هوافضا گرایش آئرودیناميک5

تمامي رشته هاگرایش آب و فاضالب- مهندسي محيط زیست6

تمامي رشته هاگرایش منابع آب- مهندسي محيط زیست7

تمامي رشته هاگرایش آلودگي هوا- مهندسي محيط زیست8

تمامي رشته هامهندسي سيستم هاي انرژي گرایش انرژي و محيط زیست9

تمامي رشته هاگرایش برنامه ریزي- محيط زیست10

تمامي رشته ها(نانو سوپرا ملکول-علوم و فناوري نانو )-نانوشيمي11

تمامي رشته هاشيمي پليمر12

تمامي گرایش هاي حقوق  فقه و مباني حقوق اسالميحقوق خصوصي13

تمامي گرایش هاي حقوق  فقه و مباني حقوق اسالميحقوق عمومي14

تمامي گرایش هاي حقوق  فقه و مباني حقوق اسالمي وتمامي گرایش هاي علوم سياسيحقوق بين الملل عمومي15

تمامي گرایش هاي حقوق  فقه و مباني حقوق اسالميحقوق جزا و جرم شناسي16

آموزش زبان انگليسي  مترجمي زبان انگليسي  زبان و ادبيات انگليسي  زبانشناسي همگانيآموزش زبان انگليسي17

زبان و ادبيات انگليسي  مترجمي زبان انگليسي  آموزش زبان انگليسي  زبانشناسي همگانيزبان وادبيات  انگليسي18

زبان وادبيات  فارسي19

زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات فارسي گرایش ادبيات كودك و نوجوان، زبان و 

ادبيات فارسي گرایش ادبيات تطبيقي، زبان و ادبيات فارسي گرایش ادبيات پایداري، 

آموزش زبان فارسي، زبان و ادبيات فارسي گرایش هاي نظریه ها و نقد ادبي، ویرایش و 

نگارش و ادبيات روایي

ایران  شناسي و تمامي رشته هاي هنر، باستان شناسي، فرهنگ و زبا نهاي باستانيپژوهش هنر20

 پردیس بين المللي كيش1396-97رشته هاي پذیرش دكتري تخصصي نيمسال اول 

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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روانشناسي عمومي21
تمامي رشته هاي علوم تربيتي و رشته ها با گرایش علوم تربيتي و روان شناسي، بهداشت و درمان، 

(تمام گرایش ها)، مشاوره (علوم پزشکي)توان بخشي 

روانشناسي تربيتي22
تمامي رشته هاي علوم تربيتي و رشته ها با گرایش علوم تربيتي و روان شناسي، رشته 

هاي آموزش ریاضي، رشته هاي آموزش فيزیک، رشته هاي آموزش شيمي،آموزش زبان 

(تمام گرایش ها)فارسي، مشاوره 

رشته گرایش ها و هاي معماري، تکنولوژي معماري، انرژي معماريمعماري23

تمامي رشته هاي علوم جغرافيایي، هواشناسي، زمين شناسي(اقليم  شناسي )آب و هواشناسي 24

تمامي رشته هاي علوم جغرافيایي، علوم سياسي، روابط بين الملل، حقوقجغرافياي سياسي25

تمامي رشته هاي علوم جغرافيایي، شهرسازي و طراحي شهري، برنامه ریزي توسعه منطقه ايجغرافيا و برنامه ریزي شهري26

تمامي رشته هاي علوم جغرافيایي، برنامه ریزي توسعه منطق هاي، اقتصاد كشاورزي، توسعه روستایيجغرافيا و برنامه ریزي روستایي27

تمامي رشته هاي علوم جغرافيایي، زمين شناسي، آبخيزداريژئومورفولوژي28

تمامي گرایشهاي تربيت بدني و علوم ورزشيمدیریت اوقات فراغت و ورزش هاي تفریحي- مدیریت ورزشي 29

تمامي گرایشهاي تربيت بدني و علوم ورزشيمدیریت ورزشي گرایش مدیریت بازاریابي و رسانه ها در ورزش30

تمامي گرایشهاي تربيت بدني و علوم ورزشيمدیریت ورزشي گرایش مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي ورزشي31

تمامي گرایشهاي تربيت بدني و علوم ورزشيفيزیولوژي ورزشي گرایش فيزیولوژي ورزشي عصبي عضالني32

تمامي گرایشهاي تربيت بدني و علوم ورزشيفيزیولوژي ورزشي گرایش بيوشيمي و متابوليسم ورزشي33

تمامي گرایشهاي تربيت بدني و علوم ورزشيفيزیولوژي ورزشي گرایش قلب و عروق و تنفس34

تمامي گرایشهاي تربيت بدني و علوم ورزشيآسيب شناسي ورزشي  وحركات اصالحي گرایش امداد گري ورزشي35

تمامي گرایشهاي تربيت بدني و علوم ورزشيآسيب شناسي ورزشي  وحركات اصالحي گرایش حركات اصالحي36

علم اطالعات و دانش شناسي با گرایش بازیابي اطالعات و دانش37

شامل تمامي رشته ها و گرایش ها از جمله مدیریت كتابخانه هاي ) علم اطالعات و شناسي 

دانشگاهي، مطالعات كتابخانه هاي عمومي، مدیریت كتابخانه هاي دیجيتال، مدیریت اطالعات، 

، كتابداري و اطال ع رساني، (مطالعات آرشيو، علم سنجي، مدیریت و سازماندهي نسخه هاي خطي

تمام )مدیریت اطالعات و دانش مدیریت (2نرم افزار، زبان شناسي رایانه اي، - مهندسي كامپيوتر

، علوم ارتباطات، علوم اجتماعي(گرایش ها

تمامي رشته هاعلوم سلولي و مولکولي-  زیست شناسي 38

تمامي رشته هابيوانفورماتيک39
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تمامي رشته هامدیریت بازرگاني گرایش مدیریت بازاریابي40

تمامي رشته هامدیریت بازرگاني گرایش مدیریت سياستگذاري بازرگاني41

تمامي رشته هامدیریت دولتي گرایش تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي42

تمامي رشته هامدیریت گرایش مدیریت رسانه اي43

تمامي رشته هامدیریت گرایش توليد و عمليات44

تمامي رشته هامدیریت گرایش تحقيق در عمليات45

تمامي رشته هاكارآفریني46

تمامي رشته هامهندس مالي47

حسابداري، مدیریت مالي و علوم مالي، تمامي گرایش هاي مدیریت، تمامي گرایش هاي اقتصادحسابداري48

تمامي گرایش هاي اقتصاداقتصاد سنجي49
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