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*علوم پزشکیبهداشت مواد غذایی110503

*علوم پزشکیقارچ شناسی210555

*علوم پزشکیبهداشت و بیماري هاي آبزیان310561

**علوم انسانیزبان وادبیات فارسی420101

**علوم انسانیادبیات غنایی- زبان و ادبیات فارسی 520110

***علوم انسانیآموزش زبان انگلیسی620312

*علوم انسانیزبان شناسی720394

*علوم انسانیفلسفه و کالم اسالمی820427

*علوم انسانیعلوم قرآن و حدیث920429

*علوم انسانیادیان و عرفان1020453

**علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسالمی1120454

**علوم انسانیجامعه شناسی اقتصادي و توسعه- جامعه شناسی 1220565

**علوم انسانیجامعه شناسی فرهنگی- جامعه شناسی1320566

**علوم انسانیجامعه شناسی سیاسی- جامعه شناسی 1420568

**علوم انسانیجامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران- جامعه شناسی 1520569

**علوم انسانیبرنامه ریزي درسی1620603

**علوم انسانیفلسفه تعلیم و تربیت1720628

*علوم انسانیمدیریت آموزش عالی- آموزش عالی 1820646

**علوم پزشکیروان شناسی تربیتی 1920731

*علوم پزشکیروان شناسی سالمت2020734

***علوم پزشکیروان شناسی2120735

***علوم انسانیحقوق جزا و جرم شناسی2220805

***علوم انسانیحقوق خصوصی2320807

*علوم انسانیحقوق بین الملل عمومی2420815

*علوم انسانیاندیشه هاي سیاسی- علوم سیاسی 2520831

*علوم انسانیسیاست گذاري عمومی - علوم سیاسی2620881

**علوم انسانیتولید و عملیات- مدیریت صنعتی 2721049

*علوم انسانیتاریخ اسالم- تاریخ 2821119

**علوم انسانیمدیریت آموزشی2921212

***علوم پزشکیمدیریت منابع انسانی- مدیریت دولتی 3021216

***علوم انسانیمدیریت بازاریابی-مدیریت بازرگانی3121247

***علوم انسانیمالی- مدیریت صنعتی 3221278

***علوم پزشکیتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی-مدیریت دولتی3321287

***علوم پزشکیرفتارسازمانی-مدیریت دولتی3421288

***علوم پزشکیمدیریت تطبیقی و توسعه-مدیریت دولتی3521289

***علوم انسانیحسابداري3621301

*علوم انسانیمهندسی مالی- مالی 3721323

*علوم انسانیمدیریت رسانه اي3821370

*علوم انسانیکارآفرینی3921373

**علوم انسانیمدیریت ورزشی4021422

**علوم انسانیفیزیولوژي ورزشی4121423

*علوم انسانیجغرافیاوبرنامه ریزي شهري4221501
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*علوم انسانیجغرافیا و برنامه ریزي روستایی4321518

*علوم انسانی(اقلیم شناسی)آب و هوا شناسی 4421541

*علوم انسانیمشاوره4521602

*علوم انسانیبایابی اطالعات و دانش- علم اطالعات و دانش شناسی 4621719

*فنی و مهندسیریاضی کاربردي  تحقیق در عملیات4730106

*فنی و مهندسیآنالیز- ریاضی 4830113

*فنی و مهندسیریاضی کاربردي  آنالیز عددي4930115

**فنی و مهندسیمحاسبات نرم و هوش مصنوعی- علوم کامپیوتر 5030141

*فنی و مهندسیفیزیک5130201

*فنی و مهندسیشیمی تجزیه-شیمی 5230311

*فنی و مهندسیشیمی معدنی-شیمی 5330312

*فنی و مهندسیشیمی فیزیک-شیمی 5430313

*فنی و مهندسیشیمی آلی-شیمی 5530314

*فنی و مهندسیشیمی کاربردي5630343

*فنی و مهندسیپترولوژي- علوم زمین 5730431

*فنی و مهندسیزمین شناسی زیست محیطی- علوم زمین 5830435

*فنی و مهندسیسلولی و تکوینی- زیست شناسی جانوري 5930496

*فنی و مهندسیسیستماتیک- زیست شناسی گیاهی 6030497

*فنی و مهندسیمیکروبیولوژي6130507

*فنی و مهندسیزیست شناسی سلولی و مولکولی6230586

*فنی و مهندسیفیزیولوژي- زیست شناسی گیاهی 6330598

*فنی و مهندسیآمار6430801

**فنی و مهندسیمخابرات میدان و موج- مهندسی برق 6540078

**فنی و مهندسیمخابرات سیستم- مهندسی برق 6640084

**فنی و مهندسیالکترونیک- مهندسی برق6740101

**فنی و مهندسیمهندسی برق  قدرت6840123

**فنی و مهندسیکنترل- مهندسی برق 6940151

**فنی و مهندسیمهندسی شیمی7040201

*فنی و مهندسیمهندسی صنایع7140310

**فنی و مهندسیژئوتکنیک- مهندسی عمران7240444

**فنی و مهندسیسازه- مهندسی عمران 7340471

**فنی و مهندسیراه وترابري-مهندسی عمران 7440486

*فنی و مهندسیاکتشاف مواد معدنی- مهندسی معدن 7540541

**فنی و مهندسیتبدیل انرژي- مهندسی مکانیک 7640664

**فنی و مهندسیطراحی کاربردي شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات- مهندسی مکانیک 7740789

**فنی و مهندسیطراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک جامدات- مهندسی مکانیک 7840790

*فنی و مهندسیتکنولوژي نساجی- مهندسی نساجی 7940803

*فنی و مهندسیشیمی نساجی و علوم الیاف- مهندسی نساجی 8040819

**فنی و مهندسینرم افزار- مهندسی کامپیوتر8141002

**فنی و مهندسیهوش مصنوعی و رباتیکز- مهندسی کامپیوتر 8241044

*فنی و مهندسیاستخراج مواد معدنی- مهندسی معدن 8341411

*فنی و مهندسیتغذیه دام- علوم دامی 8450118
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*فنی و مهندسیتغذیه طیور- علوم دامی 8550121

*علوم پزشکیبازاریابی محصوالت کشاورزي- اقتصاد کشاورزي 8650172

*علوم پزشکیاقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست- اقتصاد کشاورزي 8750173

*علوم پزشکیاقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزي- اقتصاد کشاورزي 8850174

*علوم پزشکیسیاست و توسعه کشاورزي- اقتصاد کشاورزي 8950179

*فنی و مهندسیفیزیولوژي تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی- علوم و مهندسی باغبانی 9050191

*فنی و مهندسیصنایع غذایی- علوم و مهندسی صنایع غذایی 9150415

*فنی و مهندسیفناوري مواد غذایی- علوم و مهندسی صنایع غذایی 9250417

*فنی و مهندسیزیست فناوري مواد غذایی- علوم و مهندسی صنایع غذایی 9350418

*فنی و مهندسیشیمی مواد غذایی- علوم و مهندسی صنایع غذایی 9450426

*علوم پزشکیتکثیر و پرورش آبزیان- علوم و مهندسی شیالت 9550431

*علوم پزشکیعلوم و مهندسی مرتع9650474

*علوم پزشکیمدیریت جنگل- علوم و مهندسی جنگل 9750478

*علوم پزشکیبیماري شناسی گیاهی9850607

*علوم پزشکیصنایع سلولزي- مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي 9950642

*علوم پزشکیکامپوزیت هاي لیگنو سلولزي- مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي 10050643

*علوم پزشکیحفاظت آب و خاك- علوم و مهندسی آبخیز 10150650

*علوم پزشکیآبیاري و زهکشی- علوم و مهندسی آب 10250656

*علوم پزشکیعلوم و مهندسی محیط زیست10350668

*علوم پزشکیعلوم علف هاي هرز- آگروتکنولوژي 10450669

*علوم پزشکیفیزیولوژي گیاهان زراعی- آگروتکنولوژي 10550670

**فنی و مهندسیمعماري10660206

**فنی و مهندسیشهرسازي10760214

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


