
 
 69-69 عالمه طباطبایی در سال تحصيلیجدول رشته هاي دوره دکتري دانشگاه 

 (استعدادها ي درخشان  زمون و با استفاده از سهميهبدون آ يبراي پذیرش دانشجو )
 

  رشته کارشناسي ارشد مورد  قبول گرايش  دکتری/ عنوان رشته  عنوان دانشكده مربوط

 

 

 

 ادبیات فارسي و زبانهای خارجي

 

 

 آموزش زبان انگلیسي  آموزش زبان انگلیسي

 مترجمي زبان انگلیسي ترجمه

 زبان شناسي همگاني  زبان شناسي همگاني

 آموزش زبان فارسي به غیر فارسي زبانان

 زبان و ادبیات فارسي زبان و ادبیات فارسي

 ادبیات تطبیقي-زبان و ادبیات فارسي 

 زبان و ادبیات عرب

 زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب

 

 

 

 

 حقوق و علوم سیاسي

 حقوق بشر -حقوق بین الملل عمومي حقوق بین الملل عمومي

حقوق کیفری اطفال و  – حقوق جزا و جرم شناسي حقوق جزا و جرم شناسي

 نوجوانان

حقوق مالیکت -حقوق اقتصادی-حقوق خصوصي حقوق خصوصي

 حقوق تجارت بین الملل-فکری

 حقوق بشر –حقوق ارتباطات  – حقوق عمومي حقوق عمومي

  سیاسي های انديشه –علوم سیاسي 

 جامعه شناسي سیاسي –علوم سیاسي  انديشه سیاسي در اسالم –علوم سیاسي 

 مسائل ايران-علوم سیاسي

 مطالعات منطقه ای –روابط بین الملل  روابط بین الملل

حقوق –حقوق اقتصادی  –حقوق خصوصي   مديريت قراردادهای بین المللي نفت و گاز

 –حقوق بین الملل عمومي –تجارت بین الملل 

 اقتصاد انرزی–مديريت دولتي  –مديريت بازرگاني 

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردی در  تربیت بدني و علوم ورزشي

 های ورزشيها و رويدادسازمان 

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردی در 

 ورزشيسازمان های 

 
 
 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات پذيرش دكترى بدون آزمون در وب سايت پى اچ دى تست
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 (ه استعدادها ي درخشان زمون و با استفاده از سهميبدون آ يبراي پذیرش دانشجو )

 رشته کارشناسي ارشد مورد  قبول دکتری گرايش / عنوان رشته  عنوان دانشكده مربوط 

 

 

 

 

 

 علوم تربیتيروان شناسي و 

  برنامه ريزی آموزشي  –آموزشي  مديريت مديريت آموزش عالي-آموزش عالي

 برنامه ريزی درسي  

 آموزش عالي–با گرايش عمومي  برنامه ريزی درسي برنامه ريزی درسي

 رشته های آموزش علوم پايه/کلیه گرايش های علوم تربیتي  ژی آموزشي  تکنولو

 علوم کامپیوتر/افزارنرم -آموزش کامپیوتر

 (سیستم های نرم افزاری)

-مشاوره خانواده –مشاوره مدرسه  – روان شناسي تربیتي روان شناسي تربیتي

روان شناسي و  -روان شناسي عمومي–روان شناسي بالیني 

       –تکنولوژی آموزشي –آموزش کودکان استثنايي 

 برنامه ريزی درسي

 روان شناسي بالیني –ي روان شناسي عموم روان شناسي 

 روان شناسي و آموزش کودکان استثنايي روان شناسي و آموزش کودکان استثنايي

 تحقیقات آموزشي – سنجش و اندازه گیری سنجش و اندازه گیری

 شرفلسفه آموزش و پروو تاريخ  فلسفه تعلیم و تربیت

 آموزش عالي – مديريت  آموزشي مديريت  آموزشي

 مشاوره و کلیه گرايش های آن مشاوره

 

 اقتصاد 

 بازارها و مالیه نفت و گاز-اقتصاد نفت و گاز
 علوم اقتصادی و کلیه گرايشهای آن

 علوم اقتصادی

 

 علوم اجتماعي 

–مطالعات فرهنگي  –پژوهش اجتماعي  – جامعه شناسي جامعه شناسي سیاسي –جامعه شناسي 

 جمعیت شناسي

–مطالعات فرهنگي  –پژوهش اجتماعي  –جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي –جامعه شناسي 

 جمعیت شناسي

خدمات  –مديريت خدمات اجتماعي  – مددکاری اجتماعي مددکاری اجتماعي

 اجتماعي

–برنامه ريزی توسعه منطقه ای – برنامه ريزی رفاه اجتماعي رفاه اجتماعي

 برنامه ريزی شهری

مطالعات فرهنگي و -رونامه نگاری–علوم ارتباطات اجتماعي  ارتباطاتعلوم  علوم ارتباطات

 مديريت رسانه –رسانه 
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 69-69جدول رشته هاي دوره دکتري دانشگاه عالمه طباطبایی در سال تحصيلی 

 (ه استعدادها ي درخشان زمون و با استفاده از سهميبراي پذیرش دانشجو ، بدون آ)
 

 رشته کارشناسي ارشد مورد قبول رشته و گرايش دکتری عنوان عنوان دانشكده مربوط

 علوم قرآن و حديث علوم قرآن و حديث الهیات و معارف اسالمي

 فلسفه هنر
 فلسفه و کلیه گرايش های آن

 فلسفه تطبیقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديريت و حسابداری

 حسابداری مديريت –حسابرسي  –حسابداری  حسابداری

 مديريت جهانگردی  گردشگری

 مديريت صنعتي و کلیه گرايش های آن تولید و عملیاتمديريت  – صنعتي مديريت

 مهندسي صنايع  – مديريت تکنولوژی

 MBAام بي ای  
 تحقیق در عملیات –مديريت صنعتي 

-مالي و کلیه گرايش های آن -مديريت مالي مالي –مديريت صنعتي 

گرايش تحقیق  مديريت صنعتي –مهندسي صنايع 

 بانکداری اسالمي  -در عملیات 

 رفتار سازماني و مديريت منابع انساني-مديريت بازرگاني
 مديريت بازرگاني و کلیه گرايشهای آن

 مديريت اجرايي
 مديريت بازاريابي-مديريت بازرگاني

 سیاست گذاری بازرگانيمديريت –مديريت بازرگاني 

مديريت _ مديريت صنعتي و کلیه گرايشهای آن مديريت تحقیق و توسعه – مديريت تکنولوژی

 کارآفريني –مهندسي صنايع  –ی تکنولوژ

 MBAام بي ای  

  تصمیم گیری و خط مشي گذاری عمومي–مديريت دولتي 

 مديريت دولتي و کلیه گرايش های آن

 کار آفريني –مديريت شهری 

 مديريت منابع انساني–مديريت دولتي 

 مديريت تطبیقي و توسعه-مديريت دولتي

 رفتار سازماني –مديريت دولتي 

مديريت خدمات و توسعه  – مديريت فناوری اطالعات

 فناوری

 -مهندسي کامپیوتر –مديريت فناوری اطالعات 

 مهندسي فناوری اطالعات

 معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                                                                  

 دفتر استعداد هاي درخشان                                                                                                                                  

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات پذيرش دكترى بدون آزمون در وب سايت پى اچ دى تست




