ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي
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پردیس  /دانشکده

رشته  /گرایش

برنامه ریزی درسی

مدیریت آموزشی

دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی

آموزش عالی  -گرایش مدیریت

آموزش عالی  -گرایش اقتصاد

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

سنجش و اندازه گیری

روان شناسی

نام درس

ضریب درس

روش تحقیق در برنامه درسی با تاکید بر تحقیق کیفی

2

اصول و ورش های طراحی ,اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی

2

نظریه های برنامه درسی

2

مدیریت

2

اقتصاد

2

روش شناسی

2

مدیریت

3

اقتصاد

2

روش شناسی

2

مدیریت

2

اقتصاد

3

روش شناسی

2

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

3

آسیب شناسی روانی

1

روانشناسی رشد  -تحول

1

روش های آمار چند منظوره

2

روش های پیش رفته تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی

2

ساخت ابزار سنجش در اندازه گیری آموزشی

3

روش تحقیق و آمار

2

روانشناسی عمومی

2

یادگیری و انگیزش و هیجان

2

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻠﺎﻋﺎت آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي در وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ

دانشکده ر

ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي
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پردیس  /دانشکده

رشته  /گرایش

نام درس

ضریب درس

فلسفه تعلیم وتربیت

تاریخ آموزشی و پرورش اسالم و ایران

1

روش تحقیق

1

تعلیم و تربیت اسالمی

1

آمار و روش تحقیق

2

آسیب شناسی روانی

1.5

نوروسایکولوژی

1.5

تفسیر متون ادبی

4

ترجمه متون ادبی فارسی به فرانسه

2

ساخت نحوی زبان روسی

1

تجزیه و تحلیل کالم در زبان روسی

1

آوا شناسی آموزشی زبان روسی

1

روش تحقیق

2

مقاله نویسی به آلمانی

2

آزمون سازی

1

زبانشناسی

2

روش تدریس

2

ادبیات آمریکا

2

نقد ادبی

1

سیری در تاریخ ادبیات

2

اسکیس تشریحی

1

روانشناسی سالمتی

دانشکده زبانها وادبیات خارجی

زبان فرانسه

آموزش زبان روسی

آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان انگلیسی

س هنرهای زیبا

زبان و ادبیات انگلیسی

معماری

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻠﺎﻋﺎت آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي در وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ

ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي
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پردیس هنرهای زیبا

پردیس  /دانشکده

رشته  /گرایش
معماری منظر
مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی

شهرسازی

جامعه شناسی گرایش های فرهنگی  -مسائل
اجتماعی ایران و اقتصاد و توسعه

دانشکده علوم اجتماعی

جامعه شناسی اجتماعی روستایی

دانش اجتماعی مسلمین

مردم شناسی

جمعیت شناسی

نام درس

ضریب درس

اسکیس تشریحی

1

دانش تخصصی حفاظت از میراث معماری و شهری

1

دانش تخصصی معماری منظر

1

نظریه های شهرسازی

1

روش های شهرسازی

1

تاریخ شهر و شهرسازی

1

نظریه های جامعه شناسی

1

روش تحقیق

1

حوزه ها ی جامعه شناسی

3

نظریه

1

روش

1

حوزه ها

3

نظریه های جامعه شناسی

1

روش تحقیق

1

حوزه ها

3

نظریه ها

1

روش تحقیق

1

حوزه ها

3

نظریه های جمعیت شناسی

3

روش تحقیق و آمار

2

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻠﺎﻋﺎت آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي در وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ

دانشکده علوم

ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي
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پردیس  /دانشکده

شناسی
جمعیت /گرایش
رشته

علوم ارتباطات

علوم و مهندسی باغبانی  -فیزیولوژی تولید و پس از
برداشت گیاهان باغبانی

علوم و مهندسی باغبانی  -اصالح و بیوتکنولوژی
گیاهان باغبانی

فیزیولوژی دام

نام درس

ضریب درس

حوزه های فنون و جمعیت شناسی

4

نظریه های پیشرفته ارتباطات و رسانه ها

1

روش تحقیق در ارتباطات

1

حوزه های تخصصی

3

تغذیه و متابولیسم در گیاهان باغبانی

1

فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی

1

فیزیولوژی گیاهان باغبانی

2

تغذیه و متابولیسم در گیاهان باغبانی

1

فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی

1

اصالح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

2

فیزیولوژی تولید مثل

ضریب یکسان

هورمون شناسی

ضریب یکسان

فیزیولوژی ( شامل فیزیولوژی تکمیلی ،فیزیولوژی گوارش ،فیزیولوژی

ردیس کشاورزی و منابع طبیعی

رشد)

تغذیه دام

اصالح نژاد دام

ضریب یکسان

هضم و متابولیسم

ضریب یکسان

مواد معدنی و ویتامینها

ضریب یکسان

تغذیه تکمیلی

ضریب یکسان

ژنتیک کمی و ملکولی

ضریب یکسان

آمار ومدلهای خطی

ضریب یکسان

اصالح دام تکمیلی

ضریب یکسان

فیزیولوژی گیاهان زراعی

3

زراعت

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻠﺎﻋﺎت آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي در وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي
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پردیس  /دانشکده

رشته  /گرایش

نام درس

ضریب درس

زراعت

اکولوژی گیاهان زراعی

3

زراعت

2

قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان

4

نماتد شناسی وبیماری های نماتدی گیاهان

4

ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهی

4

اصالح و بیوتکنولوژی

3

ژنتیک

1

بیوتکنولوژی

3

مدیریت علف های هرز و فیزیولوژی علف کش ها

2

اکوفیزیولوَژی علف های هرز

2

شناسایی علف های هرز

2

ژنتیک ( تکمیلی ،سیتوژنتیک و مولکولی)

3

اصالح نباتات تکمیلی

1

بیومتری

2

ساختار و نظام حکومتی آمریکا ( آزمون به زبان انگلیسی)

3

تاریخ آمریکا ( آزمون به زبان انگلیسی)

2

تمدن و قوم شناسی آمریکا(آزمون به زبان انگلیسی)

3

تئوری های کارآفرینی

ضرایب یکسان

تشخیص فرصت های کارآفرینی

ضرایب یکسان

تحلیل محیط کسب و کار

ضرایب یکسان

اقتصاد خرد

1

بیماری شناسی گیاهی

ژنتیک و به نژادی گیاهی

علوم علف های هرز

بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشکده
مطالعات جهان
دانشکده
کارآفرینی

دانشکده
اقتصاد

مطالعات آمریکای شمالی

کارآفرینی

علوم اقتصادی  -کلیه گرایشها

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻠﺎﻋﺎت آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي در وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ

ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي
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پردیس  /دانشکده

دانشکده
اقتصاد

رشته  /گرایش

نام درس

ضریب درس

علوم اقتصادی  -کلیه گرایشها

اقتصاد کالن

1

ریاضی و اقتصاد سنجی

1

دینامیکی  -همدیدی

2

فیزیک جو  -اقلیم

2

مدلسازی عددی

1

پردازش داده های لرزه ای بازتابی

3

تفسیر داده های لرزه ای بازتابی

2

عملیات لرزه ای بازتابی

2

زلزله شناسی 1

ضرایب یکسان

زلزله شناسی 2

ضرایب یکسان

زلزله شناسی مهندسی

ضرایب یکسان

ژئومغناطیس 1

ضرایب یکسان

ژئوالکتریک

ضرایب یکسان

مکانیک کوانتمی پیشرفته

1

مکانیک آماری پیشرفته

1

الکترودینامیک 1

1

تاریخ اسالم و تشیع

3

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

3

زبان عربی

1

تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران

3

انقالب اسالمی

3

موسسه ژئوفیزیک

هواشناسی

ژئوفیزیک  -لرزه شناسی

ژئوفیزیک  -زلزله شناسی

پردیس

علوم

ژئوفیزیک  -الکترو مغناطیس

فیزیک  -کلیه گرایشها

و اندیشه اسالمی

مدرسی معارف اسالمی  -تاریخ و تمدن اسالمی

مدرسی معارف اسالمی  -انقالب اسالمی

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻠﺎﻋﺎت آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي در وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ

دانشکده معارف و اندیشه اسالمی

ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي
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پردیس  /دانشکده

انقالب اسالمی
اسالمی -
مدرسی معارف
گرایش
رشته /

مدرسی معارف اسالمی  -مبانی نظری اسالم

مدرسی معارف اسالمی  -اخالق اسالمی

مدرسی معارف اسالمی  -قرآن و متون اسالمی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

علوم سیاسی  -تمام گرایشها

حقوق خصوصی

حقوق عمومی

حقوق بین الملل عمومی

نام درس

ضریب درس

زبان عربی

1

فلسفه و کالم

3

معارف نظری قرآن

2

زبان عربی

1

اخالق اسالمی

1

فلسفه اخالق

1

زبان عربی

1

تفسیر و علوم قرآنی

2

تفسیر نهج البالغه

1

زبان عربی

1

روش شناسی

1

اندیشه سیاسی ( در اسالم و غرب )

1

جامعه شناسی سیاسی و تاریخ تحوالت اجتماعی سیاسی کشور

1

حقوق مدنی

4

حقوق تجارت

2

فقه

3

حقوق اساسی

1

حقوق اداری

1

مالیه عمومی

1

حقوق بین الملل عمومی

1

سازمانهای بین المللی

1

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻠﺎﻋﺎت آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي در وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ

دانشکده حقوق و علوم سیاس

ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي
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پردیس  /دانشکده

عمومی
بین /الملل
گرایش
حقوقرشته

روابط بین الملل

نام درس

ضریب درس

مسئولیت بین المللی

1

نظریه های روابط بین الملل (دروس اصلی و اجباری )

1

روش شناسی (دروس اصلی و اجباری )

1

الف -اقتصاد سیاسی بین المللی ب -حقوق و سازمانهای بین المللی

حقوق نفت و گاز

علوم قرآن و حدیث

ج -سیاست و امنیت بین المللی (دروس اختیاری یک درس از سه درس )

1

قراردادهای نفتی

1

حقوق نفت و گاز

1

حل و فصل اختالفات بین المللی نفت و گاز

1

محور اول  -علوم قرآنی-اعجاز  :تحریف ناپذیری بر
اساس البیان آیت هللا خویی  -مباحث اصولی قرآن (عام
و خاص  -مجمل و مبین  -مفهوم  -منطوق  )...از االتقان
سیوطی  -تاریخ قرآن از تلخیص التمهید آیت هللا معرفت -
تاریخ قرآن دکتر رامیار  -علوم بالغی قرآن از االتقان
سیوطی  -صرف و نحو از کتاب مبادی العربیه شرتونی
جلد 4
محور دوم -تفسیر قرآن کریم  :روش های تفسیری
از کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب آیت
هللا معرفت  -تفسیر اجزا 27و28سوره های آل عمران -
طارق  -انسان و علق بر اساس تفاسیر المیزان و مجمع
البیان
محور سوم -علوم حدیث  :پژوهشی در تاریخ حدیث
شیعه  -،داریه از علوم حدیث و مصطلحه دکتر صبحی
صالح  -درایه الحدیث دکتر نفیسی  -تلخیص مقیاس
الهدایه آیت هللا مامقانی  -فقه الحدیث از کتاب روش فهم
حدیث دکتر عبدالهادی مسعودی  -علم رجال بر اساس
درآمدی بر علم رجال (ترجمه و تحقیق رجال الحدیث آیت
هللا خویی ) خطب نهج البالغه (ترجمه  ،اعراب )

3

2

3

فقه(مکاسب و شرح لمعه) -قواعد فقه (جلد اول
القواعدالفقهیه میرزاحسن بجنوردی).

3

الهیات و معارف اسالمی  -فقه و مبانی حقوق اسالمی

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻠﺎﻋﺎت آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي در وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ

ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي
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پردیس  /دانشکده

رشته  /گرایش
الهیات و معارف اسالمی  -فقه و مبانی حقوق اسالمی

نام درس
اصول فقه (اصول مظفر – فرائداالصول شیخ انصاری)

دانشکده الهیات و معارف اسالمی

زبان انگلیسی (در حد دائره المعارف اسالم )
ادیان :مسیحیت (فلسفه آباء کلیسا ولفسن ترجمه
شهبازی – تاریخ تفکر مسیحی تونی لین ترجمه آسریان –
الهیات مسیحی در قرن بیستم – استنلی گرنز و ...
ترجمه آسریان و آقامالینان)
یهودیت (یهودیت اثر شرباک -یهودیت ...اپستاین ترجمه
سالکی -سیری در تلمود ...سالتز ترجمه طالبی دارانی)

الهیات و معارف اسالمی  -ادیان و عرفان

جامعه شناسی دین هامیلتون  ...روانشناسی دین
فقه  -کتاب کفایه االخبار تالیف شیخ الحصنی الحسینی الدمشقی .

الهیات و معارف اسالمی  -تاریخ و تمدن ملل اسالمی

3
1

4

هندوئیزم(اسوره شناسی ودایی مکدانل -هندویسم
گوین فالد -تاریخ فلسفه شرق  ...رادها کریشنان
بریهدآرنیکه اوپانیشاد و چهاندوگیا اوپانیشاد)
زردشتی گری (طلوع و غروب زردشتی گری زنر -ادیان
ایران باستان نیبرگ آثار مری بوس)
تصوف و عرفان  :اللمع فی التصوف (ابونصر سراج -
کشف المحجوب هجویری  -قوت القلوب اوطالب مکی -
میراث تصوف لویزون  -فصوص الحکم ابن عربی  -شرح
قیصری بر فصوص )
روش شناسی ادیان  :هفت نظریه در باب دین  -رساله در تاریخ ادیان -

فقه شافعی

ضریب درس

3
4
3

اصول فقه  -کتاب غایه الوصول شرح لب االصول تالیف
قاضی زکریا االنصاری

2

تاریخ و تمدن اسالمی از آغاز تا پایان عصر صفوی :
تاریخ اسالم کمبریج  .ترجمه تیمور قادری  -تمدن اسالمی
 -آندره میکل

5

زبان انگلیسی تخصصی در حد EI2

2

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻠﺎﻋﺎت آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي در وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ

ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي
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پردیس  /دانشکده

الهیات و معارف اسالمی  -تاریخ و تمدن ملل اسالمی
رشته  /گرایش

فلسفه دین

نام درس

ضریب درس

زبان عربی تخصصی اخبارالطوال  -تاریخ یعقوبی

2

علم و دین و زبان دین  :علم و دین  ،ادیان باربور  ،ترجمه
بهاءالدین خرمشاهی و سخن گفتن از خدا  ،امیر عباس
علیزمانی

2

کتاب فلسفه دین  :فلسفه دین در قرن بیستم  ،تالیا فرو

1

ادله اثبات وجود خدا  -در باره خدا  ،مایکل پامر  ،ترجمه
نعیمه پور محمدی

1

فلسفه  :مشاء  :نمطهای  6،5 ،4از اشارات و مالصدرا :
مشاهد 3،2،1از شواهد

2

منطق  :منطق قدیم  :نهج سوم به بعد از منطق اشارات و منطق جدید :

فلسفه و کالم اسالمی

درآمدی به منطق جدید (دکتر ضیائءموحد )
زبان  :زبان انگلیسی  :مداخل اسالم  ،ابن سینا  ،ابن
رشد  ،فارابی  ،مالصدرا  ،سهروردی از دانشنامه فلسفه
راتلج  .زبان عربی  :متون فلسفی عربی فوق

ژئومورفولوژِی

آب و هوا شناسی

دانشکده جغرافی

سنجش از دور و GIS

1

1

دیدگاه ها ،نظریهها و مفاهیم در ژئومورفولوژی

1

تکنیکها و مدلها در ژئومورفولوژی

1

ژئومورفولوژی (مبانی و ایران).

1

آب و هواشناسی (مبانی و ایران)

1

تکنیکها وروشها در آب و هواشناسی

1

مسائل اقلیمی حال و آینده

1

پردازش پیشرفته تصاویر ماهواره ای

1

سیستم اطالعات جغرافیایی پیشرفته

1

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻠﺎﻋﺎت آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي در وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ
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پردیس  /دانشکده

گرایشGIS
رشتهاز/دور و
سنجش

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیای سیاسی

روانشناسی تربیتی ورزش

روانشناسی بالینی ورزش

فیزیولوژی ورزشی -گرایش بیوشیمی و متابولیسم
ورزشی

دانشکده ترب

فیزیولوژی ورزشی-گرایش عصبی -عضالنی

نام درس

ضریب درس

مدل رقومی زمین

1

دیدگاهها و نظریههای توسعه روستایی

1

برنامهریزی روستایی در ایران

1

روشها و تکنیکهای برنامه ریزی روستایی

1

دیدگاهها و نظریههای توسعه شهری

1

روشها و تکنیکهای برنامه ریزی شهری و منطقهای

1

برنامهریزی شهری و منطقهای در ایران

1

فلسفه وروش تحقیق در جغرافیای سیاسی

1

نظریههای جغرافیای سیاسی ژئوپلیتیک

1

جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ایران

1

روانشناسی ورزشی

3

روش تحقیق و آمار

2

روان شناسی توانبخشی و آسیب های ورزشی

1

روانشناسی ورزشی

3

روش تحقیق و آمار

2

روان شناسی توانبخشی و آسیب های ورزشی

1

جنبه های متابولیک فعالیت ورزشی

2

عملکرد هورمونی و فعالیت ورزشی

2

زبان تخصصی

1

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته عصبی – عضالنی

2

سازگاری  CNSبه فعالیت ورزشی

2
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دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
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پردیس  /دانشکده

عصبی -عضالنی
گرایش
فیزیولوژی ورزشی-
گرایش
رشته /

فیزیولوژی ورزشی-گرایش قلب و عروق و تنفس

رفتار حرکتی  -گرایش یادگیری حرکتی

رفتار حرکتی  -گرایش رشد حرکتی

مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در رویدادهای
ورزشی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی – گرایش
حرکات اصالحی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی – گرایش
امدادگر ورزشی

نام درس

ضریب درس

زبان تخصصی

1

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته قلب و عروق

2

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته تنفس

2

زبان تخصصی

1

یادگیری و کنترل حرکتی

3

روش تحقیق و آمار

1

زبان تخصصی

1

رشد وتکامل حرکتی

3

رشد و تکامل جسمانی

3

زبان تخصصی

3

مدیریت راهبردی

3

بازار یابی ورزشی

2

مدیریت رویدادهای ورزشی

3

حرکات اصالحی پیشرفته و آزمایشگاه حرکات اصالحی

3

اصول برنامه ریزی تمرینات اصالحی

2

پاتوکینزیولوژی دستگاه عصبی – عضالنی

2

امدادگری پیشرفته ورزشی و آزمایشگاه در امدادگر ورزشی

3

ارزیابی و مدیریت پیشرفته آسیب های ورزشی

2

پاتو مکانیک آسب های ورزشی

2

باستان شناسی پیش از تاریخ ایران

1

باستان شناسی -دوران پیش از تاریخ

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻠﺎﻋﺎت آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي در وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ
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پردیس  /دانشکده

رشته  /گرایش

نام درس

ضریب درس

باستان شناسی -دوران پیش از تاریخ

باستان شناسی پیش از تاریخ بینالنهرین

1

باستان شناسی پیش از آسیای صغیر

1

ایالم

1

ماد و هخامنشی

1

اشکانی و ساسانی

1

ایران در دوران اسالمی و سرزمینهای اسالمی

1

کتیبه ،کتابت ،کتاب آرایی

1

هنرها  ،صنایع فن آوری

1

متون

2

صرف و نحو

2

بالغت

2

اصول نظری ترجمه

2

ترجمه از فارسی به عریی

2

ترجمه از عربی به فارسی

2

واج شناسی و صرف

2

نحو و معنی شناسی

2

گفتمان شناسی و جامعه شناسی زبان

1

متون اوستایی

1

متون پهلوی

1

متون فارسی میانة مانوی

1

خطوط

3

باستان شناسی -دوران تاریخی

باستان شناسی -دوران اسالمی

زبان و ادبیات عرب (محض)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مطالعات ترجمه عربی

زبانشناسی

فرهنگ و زبانهای باستانی

تاریخ ایران قبل از اسالم

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻠﺎﻋﺎت آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي در وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ

یات و علوم انسانی

ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي
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پردیس  /دانشکده

رشته  /گرایش

نام درس

ضریب درس

تاریخ ایران قبل از اسالم

تاریخ سیاسی اجتماعی و اقتصادی و ادیان ایران باستان

3

متون انگلیسی و عربی

2

از آغاز تا صفویه

3

از صفویه تا دوران معاصر

3

متون انگلیسی و عربی

2

از آغاز تا فروپاشی خالفت عباسی

3

از عباسی تا عثمانی

3

متون انگلیسی و عربی

2

تاریخ ایران دوره اسالم

تاریخ اسالم

متون ادبی و زبانی(تاریخ ادبیات و سبک شناسی ،دستور زبان فارسی؛

زبان و ادبیات فارسی(محض)

فلسفه (محض)

مهندسی محیط زیست -گرایش آب و فاضالب

مهندسی محیط زیست -گرایش منابع آب

بالغت و فنون ادب؛ صرف و نحو عربی؛ انگلیسی

3

دانشکده محی

متون نظم و نثر فارسی

4

متون نظم و نثر عربی

2

فلسفه غرب به همراه متن انگلیسی

3

فلسفه اسالمی به همراه متن عربی

2

تصفیه آب

1

تصفیه فاضالب

1

فرایندهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی در تصفیه آب و فاضالب

1

مدیریت کیفی منابع آب

1

هیدرودینامیک آبهای سطحی

1

روشهای تعیین بار آلودگی در محیطهای آبی

1

سنجش و ارزیابی آالیندههای هوا

1

مهندسی محیط زیست -گرایش آلودگی هوا

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻠﺎﻋﺎت آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي در وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ

ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي

دانشکده محیط زیست
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پردیس  /دانشکده

رشته  /گرایش

نام درس

ضریب درس

مهندسی محیط زیست -گرایش آلودگی هوا

کنترل انتشار آالیندهها از منابع ساکن

1

مدلسازی آلودگی هوا

1

پسماند خطرناک

1

بازیافت

1

مدیریت پسماند

1

تحلیل سیستمهای انرژی

1

بهینهسازی جریان اگزرژی

1

انرژی و محیط زیست

1

برنامه ریزی آمایش سرزمین

1

مهندسی محیط زیست -گرایش مواد زائد جامد

مهندسی سیستمهای انرژی -گرایش انرژی و محیط
زیست

محیط زیست -برنامه ریزی

علم اطالعات و دانش شناسی -بازیابی اطالعات و
دانش

علم اطالعات و دانش شناسی -مدیریت اطالعات و
دانش

مالی  -مهندسی مالی

ارزیابی محیط زیست

1

شناخت و کنترل آلودگیها

1

ذخیره و بازیابی اطالعات

2

مبانی علم سنجی

2

روش تحقیق

2

ذخیره و بازیابی اطالعات

2

مبانی علم سنجی

2

روش تحقیق

2

مدیریت مالی پیشرفته

2

سرمایه گذاری و ریسک

2

بازارها و نهادهای مالی

2

مبانی مدیریت رسانه

3

مدیریت رسانه

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻠﺎﻋﺎت آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي در وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ

ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي
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پردیس  /دانشکده

رشته  /گرایش

نام درس

ضریب درس

مدیریت رسانه

مدیریت استراتژیک رسانه

2

مفاهیم و نظریه های ارتباط جمعی

2

مدیریت رفتار سازمانی

3

نظریه های سازمان و مدیریت

2

تئوری های مدیریت

2

منابع انسانی پیشرفته

2

جبران خدمات

2

رفتار سازمانی پیشرفته

2

خط مشی گذاری

3

نظریه های مدیریت دولتی

2

تئوری های سازمان و مدیریت

2

منابع انسانی پیشرفته

2

جبران خدمات

2

رفتار سازمانی پیشرفته

2

بازاریابی و بازاریابی بین الملل

4

رفتار مصرف کننده

4

مدیریت استراتژیک

4

مدیریت بازاریابی

4

مبانی سیاست گذاری علم و فناوری

3

مبانی نظام های نوآوری وآینده نگاری فناوری

2

مدیریت دولتی  -رفتار سازمانی

مدیریت دولتی  -منابع انسانی

مدیریت دولتی  -تصمیم گیری و خط مشی گذاری

مدیریت بازرگانی  -رفتار سازمانی و مدیریت منابع
انسانی

مدیریت بازرگانی  -مدیریت بازاریابی

مدیریت بازرگانی  -سیاستگذاری بازرگانی

دانشکده مدی

سیاست گذاری علم و فناوری
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ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي

مواد و ضرایب آزمون دکتری نیمه متمرکز  Ph.Dسال 1396
دانشکده مدیریت

پردیس  /دانشکده

گرایش فناوری
گذاری علم و
سیاسترشته /

مدیریت صنعتی -تولید و عملیات

مدیریت صنعتی  -تحقیق در عملیات

مدیریت تکنولوژی  -مدیریت نوآوری

مدیریت راهبردی

مدیریت فناوری اطالعات  -کسب و کار هوشمند

مالی  -بانکداری

مالی  -مالی بین الملل

نام درس

ضریب درس

آمار و روش تحقیق

1

مدیریت تولید و عملیات

3

تحقیق در عملیات

2

آمار و روش تحقیق

1

تحقیق در عملیات

3

مدیریت تولید و عملیات

2

آمار و روش تحقیق

1

مدیریت استراتژیک فناوری و نوآوری

3

مدیریت همکاری های فناورانه و انتقال فناوری

2

آمار و روش تحقیق

1

روش تحقیق در کسب وکار

2

استراتژی بازاریابی

3

استراتژی

5

مدیریت پروژه های فناوری اطالعات

2

تجارت الکترونیکی

2

هوشمندی کسب و کار

2

مدیریت مالی پیشرفته

2

سرمایه گذاری و ریسک

2

بازارها و نهادهای مالی

2

مدیریت مالی پیشرفته

2

سرمایه گذاری و ریسک

2
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پردیس  /دانشکده

الملل
مالی بین
مالی -
گرایش
رشته /

مالی  -بیمه

مالی  -حقوق مالی

حسابداری

مدیریت راهبردی و آینده پژوهی -آینده پژوهی

نام درس

ضریب درس

بازارها و نهادهای مالی

2

مدیریت مالی پیشرفته

2

سرمایه گذاری و ریسک

2

بازارها و نهادهای مالی

2

مدیریت مالی پیشرفته

2

سرمایه گذاری و ریسک

2

بازارها و نهادهای مالی

2

تئوری حسابداری

2

حسابداری مدیریت

1

حسابرسی پیشرفته

1

مبانی آینده پژوهی

3

روش های آینده پژوهی

2

معرفت شناسی آینده پژوهی

3

.توجه**شایان ذکر است تنها رشته گرایش های موجود در جدول فوق شامل آزمون کتبی می باشد *.
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