
 توضیحات گرایش رشته دانشكده

 ادبیات

 ----- انگلیسی زبان آموزش

جهت در خصوص جدول زمانبندی تكمیلی جهت کسب اطالعات 

دانشكده به آدرس وبگاه مصاحبه و مدارك مورد نیاز به 

http://adabiat.alzahra.ac.ir مراجعه کنید. 

 ----- زبان و ادبیات فارسی

 عرفانی فارسی ادبیات و زبان

 تاریخ
 ایران اسالمی

 اسالم

 ----- زبان و ادبیات عرب

 ----- زبانشناسی

علوم اجتماعی و 

 اقتصاد

 بازاریابی بازرگانیمدیریت 

جهت جهت کسب اطالعات تكمیلی در خصوص جدول زمانبندی 

به آدرس دانشكده  وبگاهمدارك مورد نیاز به  مصاحبه و

http://economics.alzahra.ac.ir/ .مراجعه کنید 

 مسائل اجتماعی ایران جامعه شناسی

 علوم اقتصادی

 اقتصاد سنجی

 اقتصاد پولی

 اقتصادیتوسعه 

 ------- حسابداری

 بانكداری مالی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://adabiat.alzahra.ac.ir/
http://adabiat.alzahra.ac.ir/
http://economics.alzahra.ac.ir/
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 ----- علوم قرآن و حدیث الهیات

جهت جهت کسب اطالعات تكمیلی در خصوص جدول زمانبندی 

 درسبه آ دانشكدهوبگاه مصاحبه و مدارك مورد نیاز به 

http://theology.alzahra.ac.ir/ .مراجعه کنید 

 ---- مهندسی صنایع مهندسی –فنی 

جهت  زمانبندی جدول خصوص در تكمیلی اطالعات کسب جهت

 آدرس به دانشكدهوبگاه  به نیاز مورد مدارك و مصاحبه

http://engineering.alzahra.ac.ir/ .مراجعه کنید 

 علوم زیستی

 ------ زیست فناوری میكروبی
جهت جهت کسب اطالعات تكمیلی در خصوص جدول زمانبندی 

آدرس  بهدانشكده وبگاه مصاحبه و مدارك مورد نیاز به 

http://biosciences.alzahra.ac.ir/  کنید.مراجعه 
 ------ میكروبیولوژی

 ------ فیزیولوژی گیاهی

علوم تربیتی و 

 روانشناسی

 ----- روانشناسی

جهت  زمانبندی جدول خصوص در تكمیلی اطالعات کسب جهت

آدرس   به دانشكدهوبگاه  به نیاز مورد مدارك و مصاحبه

http://edpsy.alzahra.ac.ir/  کنید.مراجعه 

 برنامه ریزی درسی

 
---- 

 مشاوره

 
----- 

 ----- روانشناسی تربیتی

 فلسفه تعلیم و تربیت

 
 

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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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه            

 هنر
تحلیلی  تاریخ تطبیقی

 هنر اسالمی
--- 

جهت  زمانبندی جدول خصوص در تكمیلی اطالعات کسب جهت

 آدرس به دانشكدهوبگاه  به نیاز مورد مدارك و مصاحبه

http://art.alzahra.ac.ir/  کنید.مراجعه 

 آنالیز عددی ریاضی کاربردی علوم ریاضی

جهت  زمانبندی جدول خصوص در تكمیلی اطالعات کسب جهت

  آدرس به دانشكده وبگاه به نیاز مورد مدارك و مصاحبه

http://math.alzahra.ac.ir/  کنید.مراجعه 

 شیمی -فیزیک

 شیمی

 شیمی تجزیه

جهت  زمانبندی جدول خصوص در تكمیلی اطالعات کسب جهت

   آدرس به دانشكدهوبگاه  به نیاز مورد داركم و مصاحبه

http://phch.alzahra.ac.ir/ کنید. مراجعه 

 شیمی معدنی

 شیمی آلی

 فیزیک
 ماده چگال 

 نجوم و اخترفیزیک

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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