
              (استعداد درخشان) دوره دكتري سال رشته هاي تحصيلي پذيرش بدون آزمون 
 

 دانشكده ادبيات و علوم انساني
 ظرفيت استعداد درخشان  گرايش  رشته تحصيلي  گروه آموزشي

 تاريخ ايران بعد از اسالم تاريخ تاريخ

 ريزي روستاييجغرافيا و برنامه جغرافيا
 



 سياسيجغرافياي  جغرافيا
 



 شناسيزبان زبان شناسي
 



 زبان و ادبيات عرب عربي
 



 ي و توسعهشناسي اقتصادجامعه شناسيجامعه علوم اجتماعي

 ترجمه انگليسي
 



 دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 ظرفيت استعداد درخشان  گرايش  رشته تحصيلي  گروه آموزشي

 اديان و عرفان اديان و عرفان
 



 علوم قرآن و حديث قرآن و حديث علوم
 



  حكمت متعاليه  فلسفه و حكمت اسالمي
 



 تاريخ و تمدن ملل اسالمي الهيات و معارف اسالمي معارف اسالمي

 فقه و مباني حقوق اسالمي معارف اسالمي
 



 دانشكده دامپزشكي

 ظرفيت استعداد درخشان  گرايش  رشته تحصيلي  گروه آموزشي

 شناسيباكتري دامپزشكي
 



 بهداشت مواد غذايي دامپزشكي
 



 پاتولوژي دامپزشكي دامپزشكي
 



 هاي توليد مثل داممامايي و بيماري دامپزشكي
 



 دانشكده علوم اداري و اقتصاد

 ظرفيت استعداد درخشان  گرايش  رشته تحصيلي  گروه آموزشي

 حسابداري حسابداري
 



 حقوق جزا و جرم شناسي حقوق
 



 حقوق خصوصي حقوق
 



 اقتصاد ايران علوم اقتصادي علوم اقتصادي

 المللاقتصاد بين علوم اقتصادي علوم اقتصادي

 اقتصاد پولي علوم اقتصادي علوم اقتصادي



 اقتصاد منابع علوم اقتصادي علوم اقتصادي

 توسعه اقتصادي علوم اقتصادي علوم اقتصادي

 هاي سياسيانديشه سياسيعلوم  علوم سياسي

 مسائل ايران علوم سياسي علوم سياسي

 مديريت منابع انساني مديريت دولتي مديريت

 تحقيق در عمليات مديريت صنعتي مديريت

 دانشكده علوم پايه

 ظرفيت استعداد درخشان  گرايش  رشته تحصيلي  گروه آموزشي

 شناسيرسوب زمين شناسي زمين شناسي

 شناسي مهندسيزمين زمين شناسي شناسي زمين

 شناسي اقتصاديزمين زمين شناسي زمين شناسي

 شناسيو چينه شناسيفسيل زمين شناسي زمين شناسي

 شناسي جانوري ـ بيوسيستماتيكزيست زيست شناسي
 



 فيزيولوژي ـشناسي جانوري زيست زيست شناسي
 



 مولكوليشناسي سلولي و زيست زيست شناسي
 



 مغز و شناخت علوم شناختي ـ علوم اعصاب شناختي  زيست شناسي

 شيمي آلي شيمي شيمي

 شيمي تجزيه شيمي شيمي

 شيمي فيزيك شيمي شيمي

 شيمي معدني شيمي شيمي

 هاذرات بنيادي و نظريه ميدان فيزيك فيزيك

 فيزيك ماده چگال فيزيك فيزيك

 ايهسته فيزيك فيزيك فيزيك

 دانشكده علوم تربيتي

 ظرفيت استعداد درخشان  گرايش  رشته تحصيلي  گروه آموزشي

 ريزي درسيبرنامه و روانشناسي علوم تربيتي
 



و روانشناسي علوم تربيتي  شناسيروان 
 



و روانشناسي علوم تربيتي  شناسي تربيتيروان 
 



و روانشناسي علوم تربيتي  بازيابي اطالعات و دانش شناسيدانشعلم اطالعات و  

و روانشناسي علوم تربيتي  فلسفه تعليم و تربيت 
 



و روانشناسي علوم تربيتي  مديريت آموزشي 
 



و روانشناسي علوم تربيتي  مشاوره 
 





 دانشكده علوم رياضي

 ظرفيت استعداد درخشان  گرايش  رشته تحصيلي  گروه آموزشي

 آمار آمار
 



 آناليز رياضي رياضي

 تحقيق در عمليات رياضي كاربردي  رياضي

 جبر رياضي رياضي

 دانشكده كشاورزي

 ظرفيت استعداد درخشان  گرايش  رشته تحصيلي  گروه آموزشي

 بازاريابي محصوالت كشاورزي اقتصاد كشاورزي اقتصاد كشاورزي

 سياست و توسعه كشاورزي اقتصاد كشاورزي اقتصاد كشاورزي

 بيوتكنولوژي كشاورزي بيوتكنولوژي
 



 اگرواكولوژي زراعت
 



 هاي هرزعلوم علف آگروتكنولوژي زراعت

 فيزيولوژي گياهان زراعي آگروتكنولوژي زراعت

فنّاوري  خيزي و زيستمديريت حاصل علوم خاك
 خاك

 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

فنّاوري  خيزي و زيستمديريت حاصل علوم خاك
 خاك

 خيزي خاك و تغذيه گياهشيمي، حاصل

 تغذيه دام علوم دامي علوم دامي

 تغذيه طيور علوم دامي علوم دامي

 ژنتيك و اصالح دام و طيور علوم دامي علوم دامي

 آبياري و زهكشي علوم و مهندسي آب علوم و مهندسي آب

 هاي آبيسازه علوم و مهندسي آب علوم و مهندسي آب

علوم و مهندسي صنايع 
 غذايي

 زيست فنّاوري مواد غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي

علوم و مهندسي صنايع 
 غذايي

 شيمي مواد غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي

علوم و مهندسي صنايع 
 غذايي

 صنايع غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي

علوم و مهندسي صنايع 
 غذايي

 فنّاوري مواد غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي

 شناسي گياهيبيماري گياه پزشكي
 



 شناسي كشاورزيحشره گياه پزشكي
 



مهندسي مكانيك 
 بيوسيستم

 هاي كشاورزيطراحي ماشين مهندسي مكانيك بيوسيستم

 دانشكده مهندسي

 ظرفيت استعداد درخشان  گرايش  رشته تحصيلي  گروه آموزشي

 مهندسي شيمي مهندسي شيمي
 



 مهندسي صنايع مهندسي صنايع
 





 ژئوتكنيك مهندسي عمران مهندسي عمران

 سازه مهندسي عمران مهندسي عمران

 افزارنرم مهندسي كامپيوتر مهندسي كامپيوتر

 هوش مصنوعي و رباتيكز مهندسي كامپيوتر مهندسي كامپيوتر

 تبديل انرژي مهندسي مكانيك مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي شاخه تخصصي  مهندسي مكانيك مهندسي مكانيك
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات



طراحي كاربردي شاخه تخصصي  مهندسي مكانيك مهندسي مكانيك
 مكانيك جامدات



 آيروديناميك فضامهندسي هوا مهندسي مكانيك

 هاي هواييسازه فضامهندسي هوا مهندسي مكانيك

 مهندسي مواد و متالورژي مهندسي مواد و متالورژي
 



 


