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تاریخ ایران بعد از اسالم  

ادبیات و علوم انسانی

 

تاریخ اسالم 1

حقوق و علوم سیاسی حقوق خصوصی

2 
حقوق عمومی

شناسی بررسی مسائل اجتماعیجامعه   

علوم اجتماعی، اقتصاد 

و مدیریت

 جامعه شناسی سیاسی 3

 حسابداری

  روانشناسی تربیتی

علوم تربیتی و 

روانشناسی



4 
بازاریابی اطالعات و دانش شناسی

 مدیریت آموزشی

برنامه ریزی درسی

  آمار

 

 

 علوم

 


5 

شیمی فیزیک

 شیمی معدنی

 شیمی تجزیه

 ریاضی آنالیز

ریاضی جبر

طراحی کاربردی -مکانیکمهندسی 

مهندسی مکانیک

 

6 

تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 

 راکتور –مهندسی هسته ای 

 پرتو پزشکی –مهندسی هسته ای 

 گرایش آیرودینامیکمهندسی هوا فضا 

  ژئوتکنیک –مهندسی عمران 

 

مهندسی
7 

سازه –مهندسی عمران 

 منابع آب –مهندسی عمران 

محیط زیست –مهندسی عمران 

 مهندسی مواد

نفت و  ،مهندسی شیمی مهندسی شیمی 

گاز

8 
  مهندسی نفت

 قدرت –مهندسی برق 

مهندسی برق و 

کامپیوتر

9 

 کنترل –مهندسی برق 

 افزاره های میکرونانوالکترونیک –مهندسی برق 

 مخابرات سیستم –مهندسی برق 

 مخابرات میدان –مهندسی برق 

 نرم افزار –مهندسی کامپیوتر 

 هوش مصنوعی –مهندسی کامپیوتر 

  شناسی گیاهیبیماری

 

 

 

 

 

 

 

 بیوتکنولوژی کشاورزی

 یزراع اهانیگ یولوژیزیفگرایش  یآگروتکنولوژ

 یزراع اهانیگ یاکولوژگرایش  یآگروتکنولوژ

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  یاهیگ ینژادو به کیژنت

 

 

 

 

 کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

10 

 علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی

 فیزیک و حفاظت خاکمدیریت منابع خاک گرایش 

 منابع خاک و ارزیابی اراضیمدیریت منابع خاک گرایش 

 خیزی خاک و تغذیه گیاهشیمی، حاصلگرایش  خاک یفنّاور ستیو ز یزیخحاصل تیریمد

 بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکگرایش  خاک یفنّاور ستیو ز یزیخحاصل تیریمد

 گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست یاقتصاد کشاورز

 گرایش سیاست و توسعه کشاورزی یاقتصاد کشاورز

 گرایش تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی یاقتصاد کشاورز

 گرایش فناوری مواد غذایی ییغذا عیصنا یعلوم و مهندس

 گرایش زیست فناوری مواد غذایی ییغذا عیصنا یعلوم و مهندس

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

 علوم و مهندسی باغبانی گرایش اصالح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

 گرایش فناوری پس از برداشتمهندسی مکانیک بیوسیستم 

 مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین های کشاورزی

 مامایی و بیماری های تولید مثل

 11 دامپزشکی

 انگل شناسی دامپزشکی

 پاتولوژی دامپزشکی

 بهداشت خوراک دام

 بهداشت مواد غذایی

 بافت شناسی مقایسه ای

 شناسی مقایسه ایآناتومی و جنین 

 کلینیکال پاتولوژی

 بیوشیمی

 فارماکولوژی 

 فیزیولوژی

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


