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نخواهد داشت و عدم به داوطلبان د و دانشگاه مسئولیتی در قبال اطالع رسانی جداگانه پیگیری نماینمذکور مالحظه و 
 مراجعه داوطلبان در موعدهایی که اعالم خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقی می شود.

توانید به وبگاه نان میهای علمی و تحقیقاتی آدان این دانشگاه و اطالع از فعالیتبرای آشنایی بیشتر با استا-5-16
در بخش گزیده اخبار  "اعضای هیات علمي زمینه های تحقیقاتي"فارسی دانشگاه، زیر شاخه آموزش، لینک 

شدگان با توافق استاد راهنما، در هر حال زمینه تحقیقاتي )موضوع رساله دكتری( پذيرفتهمراجعه نمایید. 
آنان تعیین خواهد شد و انتخاب زمینه تحقیقاتي توسط گروه آموزشي و دانشگاه پس از پذيرش و ثبت نام 

 داوطلبان حقي برای آنان ايجاد نمي كند. 
ا شرایط پذیرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضبوح کبافی برخبوردار اسبت. در صبورت ضبرورت صبرف -5-17

از تعطیالت رسمی )شنبه البی  در ایام ثبت نام، در روزهای اداری و غیر 82883219و  82884153شماره تلفن های 
 . پاسخگوی سواالت خاص داوطلبان خواهد بود 12الی  10چهارشنبه( از ساعات 

 

 

 

 

 

 

 ( جدول رشته های دارای پذیرش دانشجو6

 

 گرايش -رشته  دانشکده 

 علوم انساني

 آب و هواشناسی

 آموزش زبان انگلیسی

 آموزش زبان روسی

 آموزش زبان فرانسه

 پیش از تاریخ -شناسی باستان 

 بعد از اسالم -تاریخ 

 تاریخ اسالم -تاریخ 

 تكنولوژی آموزشی

 امعه شناسی سیاسیج -جامعه شناسی 

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 جغرافیای سیاسی

 روابط بین الملل

 روانشناسی

 زبان شناسی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 زبان و ادبیات فارسی

 دبیات غناییا -زبان و ادبیات فارسی 

 زبان وادبیات عربی

 یشه های سیاسیاند -علوم سیاسی 

 مسائل ایران -علوم سیاسی 

 زبانشناسی -علوم شناختی 

 علوم قرآن و حدیث

 منطق -فلسفه 

 فلسفه تعلیم و تربیت

 فیزیولوژی ورزشی

 مدیریت ورزشی

 قوق زن در اسالمح -مطالعات زنان 

 اقتصادمديريت و 

 اقتصاد سالمت -اقتصاد 

 سیاستگذاری علم و فناوری

 لیاقتصاد پو -علوم اقتصادی 

 دیریت منابع انسانیم -مدیریت دولتی 

 مدیریت راهبردی

 یق درعملیاتتحق -مدیریت صنعتی 

 حقوق
 حقوق خصوصی

 حقوق کیفری و جرم شناسی

 كشاورزی

 کولوژی گیاهان زراعیا -آگروتكنولوژی 

 قتصاد منابع طبیعی و محیط زیستا -اقتصاد کشاورزی 

 یاست وتوسعه کشاورزیس -اقتصاد کشاورزی 

 بیماری شناسی گیاهی

 بیوتكنولوژی کشاورزی

زی پایدار و منابع ترویج کشاور -ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 
 طبیعی

 حشره شناسی کشاورزی

 ژنتیک و به نژادی گیاهی

 تغذیه دام -دامی علوم 

 تغذیه طیور -علوم دامی 

 نتیک و اصالح دام و طیورژ -علوم دامی 

 یزیولوژی دام و طیورف -علوم دامی 
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 بیاری و زهكشیآ -علوم و مهندسی آب 

 ازه های آبیس -علوم و مهندسی آب 

 صالح و بیوتكنولوژی گیاهان باغبانیا -علوم و مهندسی باغبانی 

 ناوری مواد غذاییف -مهندسی صنایع غذایی علوم و 

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک )شیمی، حاصلخیزی و 
 تغذیه گیاه(

 نرژی های تجدیدپذیرا -مهندسی مكانیک بیوسیستم 

 ناوری پس از برداشتف -مهندسی مكانیک بیوسیستم 

 راحی ماشین های کشاورزیط -مهندسی مكانیک بیوسیستم

 طبیعي و علوم درياييمنابع 

 انوران دریاییج -زیست شناسی دریا 

 فاظت آب و خاکح -علوم و مهندسی آبخیز 

 دیریت حوزه های آبخیزم -علوم و مهندسی آبخیز 

 لوم زیستی جنگلع -علوم و مهندسی جنگل 

 دیریت جنگلم -علوم و مهندسی جنگل 

 كثیر و پرورش آبزیانت -علوم و مهندسی شیالت 

 رآوری محصوالت شیالتیف -علوم و مهندسی شیالت 

 علوم و مهندسی محیط زیست

 علوم و مهندسی مرتع

 نایع سلولزیص -مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 

ی کامپوزیت ها -مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 
 لیگنوسلولزی

 علوم پايه

 شیمی آلی -شیمی 

 تجزیه شیمی -شیمی 

 شیمی فیزیک -شیمی 

 شیمی معدنی -شیمی 

 پترولوژی -علوم زمین 

 مین شناسی اقتصادیز -علوم زمین 

 ن شناسی مهندسیزمی -علوم زمین 

 اپتیک و لیزر -فیزیک 

 رات بنیادی و نظریه میدان هاذ -فیزیک 

 لفیزیک ماده چگا -فیزیک 

 علوم زيستي
 بیوشیمی

 بیوفیزیک

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 ریز زیست فناوری )نانو بیوتكنولوژی(

 اتیکسیستم -زیست شناسی گیاهی 

 لوژیفیزیو -زیست شناسی گیاهی 

 ژنتیک مولكولی

 علوم رياضي

 آنالیز -ریاضی 

 جبر -ریاضی 

 وژی(هندسه )توپول -ریاضی 

 ریاضی کاربردی

 فني و مهندسي

 مهندسی متالورژی و مواد

 وردگی و پوشش و مهندسی سطحخ -مواد مهندسی متالورژی و 

 رامیکس -مهندسی متالورژی و مواد 

 ستخراج مواد معدنیا -مهندسی معدن 

 مهندسي برق و كامپیوتر

 الكترونیک -مهندسی برق 

 قدرت -مهندسی برق 

 کنترل -مهندسی برق 

 ات )سیستم(مخابر -مهندسی برق 

 امواج(خابرات )میدان و م -مهندسی برق 

 بیوالكتریک -مهندسی پزشكی 

 ارنرم افز -مهندسی کامپیوتر 

 مهندسي شیمي

 مهندسی پلیمر

 مهندسی شیمی

 بیوتكنولوژی -مهندسی شیمی 

 مخازن –مهندسی نفت 
 
 
 

مهندسي عمران و محیط 
 زيست

 حمل و نقل -مهندسی عمران 

 رابریراه و ت -مهندسی عمران 

 ژئوتكنیک -مهندسی عمران 

 سازه -مهندسی عمران 

 هندسی آب و سازه های هیدرولیكیم -مهندسی عمران 

 لزلهزمهندسی  -مهندسی عمران 

 هندسی محیط زیستم -مهندسی عمران 
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 مهندسي مکانیك

 نرژیتبدیل ا -مهندسی مكانیک 

 تولید وساخت  -مهندسی مكانیک 

دینامیک، کنترل و راحی کاربردی )زمینه ط -مهندسی مكانیک 
 ارتعاشات(

 راحی کاربردی )زمینه مكانیک جامدات(ط -مهندسی مكانیک 

 ینامیکآئرود -مهندسی هوا فضا 

 جلوبرندگی -مهندسی هوا فضا 

 ینامیک پرواز و کنترلد -مهندسی هوا فضا 

 ازه های هواییس -مهندسی هوا فضا 

مهندسي صنايع و سیستم 
 ها

 مهندسی صنایع

 دیریت سیستمهای اطالعاتیم -مهندسی فناوری اطالعات 

 هنر

 پژوهش هنر

 شهرسازی

 مدیریت پروژه و ساخت

 معماری

 معماری منظر

 

 

 تربیت مدرس شوید: دانشگاه برای شروع فرایند ثبت نام از لینک زیر وارد سامانه گلستان

 
http://golestan.modares.ac.ir 

 

 

 

 )گواهی معدل و رتبه( 1فرم شماره 

 )گواهی تایید مقاله( 2فرم شماره 

 )خوداظهاری جایگزین دیپلم( 3فرم شماره 

 فرم ثبت اطالعات داوطلبان

 راهنمای ثبت نام غیرحضوری

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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