
شهر كد محلنام دورهنام موسسهگرايش*رشتهنام رشتهكد رشته امتحانيكد محل

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي                                                    10102101

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي                                                    10612101

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                                 زبان وادبيات فارسي زبان وادبيات فارسي                                                    10832101

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                     جغرافياي سياسي جغرافياي سياسي                                                        10922103

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                     جغرافياي سياسي جغرافياي سياسي                                                        10952103

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                                     جغرافياي سياسي جغرافياي سياسي                                                        10972103

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                           جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري                                              11022104

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                           جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري                                              11102104

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                           جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري                                              11152104

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                        جغرافياوبرنامه ريزي روستايي جغرافياوبرنامه ريزي روستايي                                           11202105

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                        جغرافياوبرنامه ريزي روستايي جغرافياوبرنامه ريزي روستايي                                           11282105

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                       ژئومورفولوژي ژئومورفولوژي                                                          11362106

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                       ژئومورفولوژي ژئومورفولوژي                                                          11422106

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     /*-                                         اقليم شناسي /اب وهواشناسي اب وهواشناسي                                                          11502107

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     /*-                                         اقليم شناسي /اب وهواشناسي اب وهواشناسي                                                          11592107

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                سنجش ازدوروسامانه اطالعات جغرافيايي سنجش ازدوروسامانه اطالعات جغرافيايي                                   11652108

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                سنجش ازدوروسامانه اطالعات جغرافيايي سنجش ازدوروسامانه اطالعات جغرافيايي                                   11682108

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                   زبان وادبيات عرب زبان وادبيات عرب                                                      11762110

قم                       روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                   زبان وادبيات عرب زبان وادبيات عرب                                                      11772110

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                 مطالعات ترجمه عربي زبان وادبيات عرب                                                      11912110

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                   زبان وادبيات عرب زبان وادبيات عرب                                                      11972110

قم                       نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                   زبان وادبيات عرب زبان وادبيات عرب                                                      11982110

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                 مطالعات ترجمه عربي زبان وادبيات عرب                                                      12042110

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                                   زبان وادبيات عرب زبان وادبيات عرب                                                      12062110

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     اقتصادسنجي                                              *علوم اقتصادي علوم اقتصادي                                                          12132112

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     اقتصادسنجي                                              *علوم اقتصادي علوم اقتصادي                                                          12802112

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                       مديريت ورزشي مديريت ورزشي                                              -علوم ورزشي 13432115

قم                       روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                       مديريت ورزشي مديريت ورزشي                                              -علوم ورزشي 13442115

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                       مديريت ورزشي مديريت ورزشي                                              -علوم ورزشي 13562115

قم                       نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                       مديريت ورزشي مديريت ورزشي                                              -علوم ورزشي 13572115

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                                       مديريت ورزشي مديريت ورزشي                                              -علوم ورزشي 13662115

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                    فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي                                           -علوم ورزشي 13772116

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                    فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي                                           -علوم ورزشي 13942116

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                                    فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي                                           -علوم ورزشي 14032116

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                     اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي اسيب شناسي ورزشي                                          -علوم ورزشي 14102117

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                     اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي اسيب شناسي ورزشي                                          -علوم ورزشي 14152117

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                     اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي اسيب شناسي ورزشي                                          -علوم ورزشي 14182117

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                         رفتارحركتي رفتارحركتي وروان شناسي ورزشي                              -علوم ورزشي 14222118

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                    روانشناسي ورزشي رفتارحركتي وروان شناسي ورزشي                              -علوم ورزشي 14272118

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                         رفتارحركتي رفتارحركتي وروان شناسي ورزشي                              -علوم ورزشي 14282118

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                    روانشناسي ورزشي رفتارحركتي وروان شناسي ورزشي                              -علوم ورزشي 14302118

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                                         رفتارحركتي رفتارحركتي وروان شناسي ورزشي                              -علوم ورزشي 14322118

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     تاريخ اسالم                                                    *تاريخ تاريخ اسالم                                                    -تاريخ 14452121

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     تاريخ اسالم                                                    *تاريخ تاريخ اسالم                                                    -تاريخ 14502121

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     تاريخ ايران بعدازاسالم                                         *تاريخ تاريخ ايران بعدازاسالم                                         -تاريخ 14632122

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                        ايران شناسي تاريخ ايران بعدازاسالم                                         -تاريخ 14742122

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     تاريخ ايران بعدازاسالم                                         *تاريخ تاريخ ايران بعدازاسالم                                         -تاريخ 14802122
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تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                        ايران شناسي تاريخ ايران بعدازاسالم                                         -تاريخ 14852122

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     تاريخ ايران قبل ازاسالم                                        *تاريخ تاريخ ايران قبل ازاسالم                                        -تاريخ 14912123

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     تاريخ ايران قبل ازاسالم                                        *تاريخ تاريخ ايران قبل ازاسالم                                        -تاريخ 14932123

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     جامعه شناسي اقتصادي وتوسعه                               *جامعه شناسي علوم اجتماعي                                                          14952125

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     جامعه شناسي فرهنگي                                       *جامعه شناسي علوم اجتماعي                                                          14992125

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران                          *جامعه شناسي علوم اجتماعي                                                          15062125

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                دانش اجتماعي مسلمين علوم اجتماعي                                                          15162125

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                         مردم شناسي علوم اجتماعي                                                          15172125

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     جامعه شناسي اقتصادي وتوسعه                               *جامعه شناسي علوم اجتماعي                                                          15202125

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     جامعه شناسي فرهنگي                                       *جامعه شناسي علوم اجتماعي                                                          15222125

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران                          *جامعه شناسي علوم اجتماعي                                                          15252125

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                دانش اجتماعي مسلمين علوم اجتماعي                                                          15302125

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                         مردم شناسي علوم اجتماعي                                                          15312125

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     جامعه شناسي اقتصادي وتوسعه                               *جامعه شناسي علوم اجتماعي                                                          15352125

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                       رفاه اجتماعي علوم اجتماعي                                                          55342125

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                       رفاه اجتماعي علوم اجتماعي                                                          55352125

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     روستايي                                   -توسعه اجتماعي *جامعه شناسي علوم اجتماعي                                                          55612125

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     روستايي                                   -توسعه اجتماعي *جامعه شناسي علوم اجتماعي                                                          55622125

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                        جمعيت شناسي جمعيت شناسي                                                           15402126

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                        جمعيت شناسي جمعيت شناسي                                                           15412126

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                    علوم قران وحديث علوم قران وحديث                                                       15492129

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                    علوم قران وحديث علوم قران وحديث                                                       15632129

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                             فقه ومباني حقوق اسالمي فقه ومباني حقوق اسالمي                                                15832130

قم                       روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                             فقه ومباني حقوق اسالمي فقه ومباني حقوق اسالمي                                                15842130
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قم                       نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                             فقه ومباني حقوق اسالمي فقه ومباني حقوق اسالمي                                                15942130

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                             فقه ومباني حقوق اسالمي فقه ومباني حقوق اسالمي                                                15952130

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                             فقه ومباني حقوق اسالمي فقه ومباني حقوق اسالمي                                                16032130

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                       اديان وعرفان اديان وعرفان                                                          16062131

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                       اديان وعرفان اديان وعرفان                                                          16102131

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     تاريخ وتمدن ملل اسالمي                          *الهيات ومعارف اسالمي تاريخ وتمدن ملل اسالمي                          -الهيات ومعارف اسالمي 16192132

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     تاريخ وتمدن ملل اسالمي                          *الهيات ومعارف اسالمي تاريخ وتمدن ملل اسالمي                          -الهيات ومعارف اسالمي 16222132

قم                       روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                        كالم اماميه فلسفه وكالم اسالمي                                                    16262133

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                 فلسفه وكالم اسالمي فلسفه وكالم اسالمي                                                    16332133

قم                       نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                        كالم اماميه فلسفه وكالم اسالمي                                                    16402133

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                 فلسفه وكالم اسالمي فلسفه وكالم اسالمي                                                    16432133

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                          فقه شافعي فقه شافعي                                                             16552134

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                          فقه شافعي فقه شافعي                                                             16562134

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     فلسفه معاصر                                                    *فلسفه فلسفه                                                                 16602136

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     فلسفه يونان وقرون وسطي                                         *فلسفه فلسفه                                                                 16632136

قم                       روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                          فلسفه دين فلسفه                                                                 16662136

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                          فلسفه دين فلسفه                                                                 16672136

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     فلسفه معاصر                                                    *فلسفه فلسفه                                                                 16742136

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     فلسفه يونان وقرون وسطي                                         *فلسفه فلسفه                                                                 16772136

قم                       نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                          فلسفه دين فلسفه                                                                 16792136

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                          فلسفه دين فلسفه                                                                 16802136

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                 فلسفه تعليم وتربيت فلسفه تعليم وتربيت                                                    17012141

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                 فلسفه تعليم وتربيت فلسفه تعليم وتربيت                                                    17092141

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                   برنامه ريزي درسي برنامه ريزي درسي                                                      17232142
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تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                   برنامه ريزي درسي برنامه ريزي درسي                                                      17362142

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                      مديريت اموزشي مديريت اموزشي                                                         17492143

قم                       روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                      مديريت اموزشي مديريت اموزشي                                                         17502143

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                      مديريت اموزشي مديريت اموزشي                                                         17602143

قم                       نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                      مديريت اموزشي مديريت اموزشي                                                         17612143

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     مديريت اموزش عالي                                         *اموزش عالي اموزش عالي                                                            17972146

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     اقتصادومديريت مالي اموزش عالي                             *اموزش عالي اموزش عالي                                                            18012146

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     مديريت اموزش عالي                                         *اموزش عالي اموزش عالي                                                            18072146

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     اقتصادومديريت مالي اموزش عالي                             *اموزش عالي اموزش عالي                                                            18092146

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                  روان شناسي واموزش كودكان استثنايي روان شناسي واموزش كودكان استثنايي                                     18172147

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                  روان شناسي واموزش كودكان استثنايي روان شناسي واموزش كودكان استثنايي                                     18202147

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                  سنجش واندازه گيري سنجش واندازه گيري                                                     18362149

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                  سنجش واندازه گيري سنجش واندازه گيري                                                     18382149

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                         روان شناسي روان شناسي                                                            18452150

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                   روان شناسي سالمت روان شناسي                                                            18632150

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                         روان شناسي روان شناسي                                                            18672150

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                   روان شناسي سالمت روان شناسي                                                            18742150

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     بازيابي اطالعات ودانش                        *علم اطالعات ودانش شناسي علم اطالعات ودانش شناسي                                               18872153

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     بازيابي اطالعات ودانش                        *علم اطالعات ودانش شناسي علم اطالعات ودانش شناسي                                               18932153

قم                       روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                         حقوق عمومي حقوق عمومي                                                            19022154

قم                       نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                         حقوق عمومي حقوق عمومي                                                            19102154

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                                         حقوق عمومي حقوق عمومي                                                            19122154

قم                       روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                 حقوق جزاوجرم شناسي حقوق جزاوجرم شناسي                                                    19202155

قم                       نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                 حقوق جزاوجرم شناسي حقوق جزاوجرم شناسي                                                    19342155

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



قم                       روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                               حقوق بين الملل عمومي حقوق بين الملل عمومي                                                  19452156

قم                       نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                               حقوق بين الملل عمومي حقوق بين الملل عمومي                                                  19512156

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                               حقوق بين الملل عمومي حقوق بين الملل عمومي                                                  19542156

قم                       روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                         حقوق خصوصي حقوق خصوصي                                                            19632157

قم                       نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                         حقوق خصوصي حقوق خصوصي                                                            19752157

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                                         حقوق خصوصي حقوق خصوصي                                                            19822157

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                              مطالعات امريكاي شمالي علوم سياسي وروابطبين الملل                                            20332160

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     بريتانيا                                                *مطالعات جهان علوم سياسي وروابطبين الملل                                            20342160

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     روسيه                                                   *مطالعات جهان علوم سياسي وروابطبين الملل                                            20352160

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     فرانسه                                                  *مطالعات جهان علوم سياسي وروابطبين الملل                                            20362160

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                              مطالعات امريكاي شمالي علوم سياسي وروابطبين الملل                                            20552160

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     بريتانيا                                                *مطالعات جهان علوم سياسي وروابطبين الملل                                            20562160

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     روسيه                                                   *مطالعات جهان علوم سياسي وروابطبين الملل                                            20572160

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     فرانسه                                                  *مطالعات جهان علوم سياسي وروابطبين الملل                                            20582160

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     مديريت بازاريابي                                     *مديريت بازرگاني مديريت بازرگاني وراهبردي                                              20682162

قم                       روزانه                        دانشگاه تهران                                     مديريت سياست گذاري بازرگاني                          *مديريت بازرگاني مديريت بازرگاني وراهبردي                                              20722162

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     رفتارسازماني ومديريت منابع انساني                    *مديريت بازرگاني مديريت بازرگاني وراهبردي                                              20752162

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                     مديريت راهبردي مديريت بازرگاني وراهبردي                                              20782162

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     مديريت بازاريابي                                     *مديريت بازرگاني مديريت بازرگاني وراهبردي                                              20802162

قم                       نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     مديريت سياست گذاري بازرگاني                          *مديريت بازرگاني مديريت بازرگاني وراهبردي                                              20822162

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     رفتارسازماني ومديريت منابع انساني                    *مديريت بازرگاني مديريت بازرگاني وراهبردي                                              20842162

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                     مديريت راهبردي مديريت بازرگاني وراهبردي                                              20862162

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     تصميم گيري وخطمشي گذاري عمومي                           *مديريت دولتي مديريت دولتي                                                          20942163

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     مديريت تطبيقي وتوسعه                                    *مديريت دولتي مديريت دولتي                                                          20982163

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



قم                       روزانه                        دانشگاه تهران                                     رفتارسازماني                                            *مديريت دولتي مديريت دولتي                                                          21002163

قم                       روزانه                        دانشگاه تهران                                     مديريت منابع انساني                                     *مديريت دولتي مديريت دولتي                                                          21052163

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     تصميم گيري وخطمشي گذاري عمومي                           *مديريت دولتي مديريت دولتي                                                          21132163

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     مديريت تطبيقي وتوسعه                                    *مديريت دولتي مديريت دولتي                                                          21162163

قم                       نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     رفتارسازماني                                            *مديريت دولتي مديريت دولتي                                                          21172163

قم                       نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     مديريت منابع انساني                                     *مديريت دولتي مديريت دولتي                                                          21202163

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     تصميم گيري وخطمشي گذاري عمومي                           *مديريت دولتي مديريت دولتي                                                          21272163

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     توليدوعمليات                                            *مديريت صنعتي مديريت صنعتي                                                          21342164

قم                       روزانه                        دانشگاه تهران                                     توليدوعمليات                                            *مديريت صنعتي مديريت صنعتي                                                          21352164

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     تحقيق درعمليات                                          *مديريت صنعتي مديريت صنعتي                                                          21452164

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     توليدوعمليات                                            *مديريت صنعتي مديريت صنعتي                                                          21552164

قم                       نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     توليدوعمليات                                            *مديريت صنعتي مديريت صنعتي                                                          21562164

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     تحقيق درعمليات                                          *مديريت صنعتي مديريت صنعتي                                                          21632164

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     توليدوعمليات                                            *مديريت صنعتي مديريت صنعتي                                                          21702164

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     تحقيق درعمليات                                          *مديريت صنعتي مديريت صنعتي                                                          21742164

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                    مديريت رسانه اي مديريت رسانه واطالعات                                                 21762165

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                    مديريت رسانه اي مديريت رسانه واطالعات                                                 21772165

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                                    مديريت رسانه اي مديريت رسانه واطالعات                                                 21782165

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     كسب وكارهوشمند                                 *مديريت فناوري اطالعات مديريت فناوري اطالعات                                                 21822167

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     كسب وكارهوشمند                                 *مديريت فناوري اطالعات مديريت فناوري اطالعات                                                 21852167

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                          كارافريني كارافريني اينده پژوهي ومديريت تكنولوژي                                21882169

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     مديريت نواوري                                        *مديريت تكنولوژي كارافريني اينده پژوهي ومديريت تكنولوژي                                21902169

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                            سياست گذاري علم وفناوري كارافريني اينده پژوهي ومديريت تكنولوژي                                21962169

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                          كارافريني كارافريني اينده پژوهي ومديريت تكنولوژي                                21992169

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     مديريت نواوري                                        *مديريت تكنولوژي كارافريني اينده پژوهي ومديريت تكنولوژي                                22002169

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                            سياست گذاري علم وفناوري كارافريني اينده پژوهي ومديريت تكنولوژي                                22052169

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     مديريت نواوري                                        *مديريت تكنولوژي كارافريني اينده پژوهي ومديريت تكنولوژي                                22082169

قم                       روزانه                        دانشگاه تهران                                     مهندسي مالي                                                     *مالي مالي                                                                  22172171

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     بانكداري                                                        *مالي مالي                                                                  22192171

قم                       نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     مهندسي مالي                                                     *مالي مالي                                                                  22212171

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     بانكداري                                                        *مالي مالي                                                                  22222171

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                           حسابداري حسابداري                                                              22292173

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                           حسابداري حسابداري                                                              22402173

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                                           حسابداري حسابداري                                                              22462173

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                      علوم ارتباطات علوم ارتباطات                                                         22512175

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                      علوم ارتباطات علوم ارتباطات                                                         22542175

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     پيش ازتاريخ                                             *باستان شناسي باستان شناسي                                                          22592176

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     دوران تاريخي                                            *باستان شناسي باستان شناسي                                                          22632176

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     دوران اسالمي                                            *باستان شناسي باستان شناسي                                                          22682176

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     پيش ازتاريخ                                             *باستان شناسي باستان شناسي                                                          22722176

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     دوران تاريخي                                            *باستان شناسي باستان شناسي                                                          22742176

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     دوران اسالمي                                            *باستان شناسي باستان شناسي                                                          22772176

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     برنامه ريزي محيطزيست                                        *محيطزيست محيطزيست                                                              22852177

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     برنامه ريزي محيطزيست                                        *محيطزيست محيطزيست                                                              22862177

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     برنامه ريزي محيطزيست                                        *محيطزيست محيطزيست                                                              22882177

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     مباني نظري اسالم                                  *مدرسي معارف اسالمي مدرسي معارف اسالمي                                                    22912180

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     اخالق اسالمي                                      *مدرسي معارف اسالمي مدرسي معارف اسالمي                                                    22952180

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     تاريخ تمدن اسالمي                                 *مدرسي معارف اسالمي مدرسي معارف اسالمي                                                    22972180

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     انقالب اسالمي                                     *مدرسي معارف اسالمي مدرسي معارف اسالمي                                                    22992180

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     قران ومتون اسالمي                                 *مدرسي معارف اسالمي مدرسي معارف اسالمي                                                    23022180

قم                       روزانه                        دانشگاه تهران                                     قران ومتون اسالمي                                 *مدرسي معارف اسالمي مدرسي معارف اسالمي                                                    23032180

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     مباني نظري اسالم                                  *مدرسي معارف اسالمي مدرسي معارف اسالمي                                                    23062180

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     اخالق اسالمي                                      *مدرسي معارف اسالمي مدرسي معارف اسالمي                                                    23092180

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     تاريخ تمدن اسالمي                                 *مدرسي معارف اسالمي مدرسي معارف اسالمي                                                    23112180

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     انقالب اسالمي                                     *مدرسي معارف اسالمي مدرسي معارف اسالمي                                                    23132180

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     قران ومتون اسالمي                                 *مدرسي معارف اسالمي مدرسي معارف اسالمي                                                    23152180

قم                       نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     قران ومتون اسالمي                                 *مدرسي معارف اسالمي مدرسي معارف اسالمي                                                    23162180

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     رسوب شناسي                                                 *علوم زمين زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي                                            23282203

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     رسوب شناسي                                                 *علوم زمين زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي                                            23312203

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     زمين شناسي مهندسي                                          *علوم زمين زمين شناسي مهندسي                                                     23452205

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     زمين شناسي مهندسي                                          *علوم زمين زمين شناسي مهندسي                                                     23472205

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     شيمي فيزيك                                                      *شيمي شيمي فيزيك                                                      -شيمي 23902211

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     شيمي فيزيك                                                      *شيمي شيمي فيزيك                                                      -شيمي 24192211

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     شيمي الي                                                        *شيمي شيمي الي                                                        -شيمي 24452212

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     شيمي الي                                                        *شيمي شيمي الي                                                        -شيمي 24842212

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     شيمي تجزيه                                                      *شيمي شيمي تجزيه                                                      -شيمي 25192213

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     شيمي تجزيه                                                      *شيمي شيمي تجزيه                                                      -شيمي 25562213

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                       شيمي كاربردي شيمي كاربردي                                                          26302215

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                       شيمي كاربردي شيمي كاربردي                                                          26392215

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                                       شيمي كاربردي شيمي كاربردي                                                          26432215

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     شيمي پليمر                                                      *شيمي شيمي پليمر                                                      -شيمي 26462216

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     شيمي پليمر                                                      *شيمي شيمي پليمر                                                      -شيمي 26482216

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                           هواشناسي هواشناسي                                                              26522219

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                           هواشناسي هواشناسي                                                              26542219

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                    بيوسيستماتيك -زيست شناسي جانوري بيوسيستماتيك                                       -زيست شناسي جانوري 26992224

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                    بيوسيستماتيك -زيست شناسي جانوري بيوسيستماتيك                                       -زيست شناسي جانوري 27022224

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                           زيست شناسي سلولي وملكولي زيست شناسي سلولي وملكولي                                              27102226

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                           زيست شناسي سلولي وملكولي زيست شناسي سلولي وملكولي                                              27152226

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                            بيوشيمي بيوشيمي                                                               27222227

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                            بيوشيمي بيوشيمي                                                               27282227

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                       ميكروبيولوژي ميكروبيولوژي                                                          27472229

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                       ميكروبيولوژي ميكروبيولوژي                                                          27512229

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                           بيوفيزيك بيوفيزيك                                                              27562230

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                           بيوفيزيك بيوفيزيك                                                              27582230

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                                امارامار                                                                  27682232

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                                امارامار                                                                  27822232

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     جبر                                                            *رياضي رياضي محض                                                             27992233

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     اناليز                                                         *رياضي رياضي محض                                                             28362233

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     /                                              توپولوژي /هندسه *رياضي رياضي محض                                                             28722233

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     جبر                                                            *رياضي رياضي محض                                                             28942233

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     اناليز                                                         *رياضي رياضي محض                                                             29052233

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     /                                              توپولوژي /هندسه *رياضي رياضي محض                                                             29172233

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                      رياضي كاربردي رياضي كاربردي                                                         29432234

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                      رياضي كاربردي رياضي كاربردي                                                         29942234

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     ذرات بنيادي ونظريه ميدان ها                                    *فيزيك فيزيك                                                                 30512238

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     اپتيك وليزر                                                    *فيزيك فيزيك                                                                 30742238
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تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     فيزيك پالسما                                                   *فيزيك فيزيك                                                                 30892238

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     فيزيك ماده چگال                                                *فيزيك فيزيك                                                                 31062238

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     گرانش وكيهان شناسي                                             *فيزيك فيزيك                                                                 31342238

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     فيزيك هسته اي                                                  *فيزيك فيزيك                                                                 31562238

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     ذرات بنيادي ونظريه ميدان ها                                    *فيزيك فيزيك                                                                 31742238

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     اپتيك وليزر                                                    *فيزيك فيزيك                                                                 31812238

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     فيزيك پالسما                                                   *فيزيك فيزيك                                                                 31862238

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     فيزيك ماده چگال                                                *فيزيك فيزيك                                                                 31942238

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     گرانش وكيهان شناسي                                             *فيزيك فيزيك                                                                 32022238

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     فيزيك هسته اي                                                  *فيزيك فيزيك                                                                 32132238

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     لرزه شناسي                                                  *ژئوفيزيك لرزه شناسي                                                  -ژئوفيزيك 32602240

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     لرزه شناسي                                                  *ژئوفيزيك لرزه شناسي                                                  -ژئوفيزيك 32612240

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     زلزله شناسي                                                 *ژئوفيزيك زلزله شناسي                                                 -ژئوفيزيك 32622241

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     زلزله شناسي                                                 *ژئوفيزيك زلزله شناسي                                                 -ژئوفيزيك 32652241

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     /*-                                   نانوبيوتكنولوژي /ريززيست فناوري ريززيست فناوري                                                        32752245

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     /*-                                   نانوبيوتكنولوژي /ريززيست فناوري ريززيست فناوري                                                        32782245

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                      بيوانفورماتيك بيوانفورماتيك                                                         32792246

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                      بيوانفورماتيك بيوانفورماتيك                                                         32812246

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     كليه گرايش ها                                           *علوم كامپيوترعلوم كامپيوتر                                                         32842247

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     كليه گرايش ها                                           *علوم كامپيوترعلوم كامپيوتر                                                         32902247

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     الكترونيك                                                 *مهندسي برق الكترونيك                                                 -مهندسي برق 33162301

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     الكترونيك                                                 *مهندسي برق الكترونيك                                                 -مهندسي برق 33452301

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     مخابرات ميدان وموج                                        *مهندسي برق مخابرات                                                   -مهندسي برق 33652302

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     مخابرات سيستم                                             *مهندسي برق مخابرات                                                   -مهندسي برق 33872302
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تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     مخابرات ميدان وموج                                        *مهندسي برق مخابرات                                                   -مهندسي برق 34132302

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     مخابرات سيستم                                             *مهندسي برق مخابرات                                                   -مهندسي برق 34252302

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     قدرت                                                      *مهندسي برق قدرت                                                      -مهندسي برق 34582304

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     قدرت                                                      *مهندسي برق قدرت                                                      -مهندسي برق 34952304

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     كنترل                                                     *مهندسي برق كنترل                                                     -مهندسي برق 35232305

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     كنترل                                                     *مهندسي برق كنترل                                                     -مهندسي برق 35482305

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     سازه                                                    *مهندسي عمران سازه                                                    -مهندسي عمران 35692307

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     سازه                                                    *مهندسي عمران سازه                                                    -مهندسي عمران 35952307

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     زلزله                                                   *مهندسي عمران زلزله                                                   -مهندسي عمران 36152308

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     ژئوتكنيك                                                *مهندسي عمران ژئوتكنيك                                                -مهندسي عمران 36372309

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     اب وسازه هاي هيدروليكي                                  *مهندسي عمران اب وسازه هاي هيدروليكي                                  -مهندسي عمران 36722310

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     راه وترابري                                             *مهندسي عمران راه وترابري                                             -مهندسي عمران 36952311

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     سواحل بنادروسازه هاي دريايي                             *مهندسي عمران سواحل بنادروسازه هاي دريايي                             -مهندسي عمران 37092312

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     مهندسي ومديريت منابع اب                                 *مهندسي عمران مديريت منابع اب                                         -مهندسي عمران 37192313

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     حمل ونقل                                                *مهندسي عمران حمل ونقل                                                -مهندسي عمران 37362314

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     مهندسي ومديريت ساخت                                     *مهندسي عمران مديريت ساخت                                             -مهندسي عمران 37462315

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     مهندسي محيطزيست                                         *مهندسي عمران محيطزيست                                                -مهندسي عمران 37512316

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     ژئودزي                                      *مهندسي عمران نقشه برداري ژئودزي                                            -مهندسي نقشه برداري 37612317

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     ژئودزي                                      *مهندسي عمران نقشه برداري ژئودزي                                            -مهندسي نقشه برداري 37632317

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     فتوگرامتري                                  *مهندسي عمران نقشه برداري فتوگرامتري                                        -مهندسي نقشه برداري 37642318

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     فتوگرامتري                                  *مهندسي عمران نقشه برداري فتوگرامتري                                        -مهندسي نقشه برداري 37662318

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     سنجش ازدور                                  *مهندسي عمران نقشه برداري سنجش ازدور                                        -مهندسي نقشه برداري 37672319

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     سنجش ازدور                                  *مهندسي عمران نقشه برداري سنجش ازدور                                        -مهندسي نقشه برداري 37692319

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     سيستم اطالعات مكاني                         *مهندسي عمران نقشه برداري سيستم اطالعات مكاني                               -مهندسي نقشه برداري 37722320

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     سيستم اطالعات مكاني                         *مهندسي عمران نقشه برداري سيستم اطالعات مكاني                               -مهندسي نقشه برداري 37742320

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     ساخت وتوليد                                            *مهندسي مكانيك ساخت وتوليد                                            -مهندسي مكانيك 37792321

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     ساخت وتوليد                                            *مهندسي مكانيك ساخت وتوليد                                            -مهندسي مكانيك 37922321

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     طراحي كاربردي                                          *مهندسي مكانيك مكانيك جامدات                                          -مهندسي مكانيك 38102322

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     طراحي كاربردي                                          *مهندسي مكانيك مكانيك جامدات                                          -مهندسي مكانيك 38442322

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     طراحي كاربردي شاخه تخصصي ديناميك كنترل وارتعاشات       *مهندسي مكانيك ديناميك كنترل وارتعاشات                                -مهندسي مكانيك 38682323

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     طراحي كاربردي شاخه تخصصي ديناميك كنترل وارتعاشات       *مهندسي مكانيك ديناميك كنترل وارتعاشات                                -مهندسي مكانيك 38952323

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     تبديل انرژي                                            *مهندسي مكانيك تبديل انرژي                                            -مهندسي مكانيك 39152324

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     تبديل انرژي                                            *مهندسي مكانيك تبديل انرژي                                            -مهندسي مكانيك 39512324

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     ايروديناميك                                             *مهندسي هوافضاايروديناميك                                             -مهندسي هوافضا39802331

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     ايروديناميك                                             *مهندسي هوافضاايروديناميك                                             -مهندسي هوافضا39892331

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     جلوبرندگي                                               *مهندسي هوافضاجلوبرندگي                                               -مهندسي هوافضا39952332

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     جلوبرندگي                                               *مهندسي هوافضاجلوبرندگي                                               -مهندسي هوافضا40042332

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     سازه هاي هوايي                                          *مهندسي هوافضاسازه هاي هوايي                                          -مهندسي هوافضا40082333

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     سازه هاي هوايي                                          *مهندسي هوافضاسازه هاي هوايي                                          -مهندسي هوافضا40162333

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     ديناميك پروازوكنترل                                     *مهندسي هوافضاديناميك پروازوكنترل                                     -مهندسي هوافضا40212334

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     مهندسي فضايي                                            *مهندسي هوافضاديناميك پروازوكنترل                                     -مهندسي هوافضا40302334

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     ديناميك پروازوكنترل                                     *مهندسي هوافضاديناميك پروازوكنترل                                     -مهندسي هوافضا40362334

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     مهندسي فضايي                                            *مهندسي هوافضاديناميك پروازوكنترل                                     -مهندسي هوافضا40402334

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     اكتشاف موادمعدني                                         *مهندسي معدن اكتشاف                                                   -مهندسي معدن 40452335

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     اكتشاف موادمعدني                                         *مهندسي معدن اكتشاف                                                   -مهندسي معدن 40532335

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     استخراج موادمعدني                                        *مهندسي معدن استخراج                                                  -مهندسي معدن 40592336

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     استخراج موادمعدني                                        *مهندسي معدن استخراج                                                  -مهندسي معدن 40652336

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     فراوري موادمعدني                                         *مهندسي معدن فراوري موادمعدني                                         -مهندسي معدن 40702337
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تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                        مهندسي پليمرپليمر                                                    -مهندسي پليمر40952339

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                        مهندسي پليمرپليمر                                                    -مهندسي پليمر41022339

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     منابع اب                                             *مهندسي محيطزيست منابع اب                                             -مهندسي محيطزيست 41092343

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     منابع اب                                             *مهندسي محيطزيست منابع اب                                             -مهندسي محيطزيست 41102343

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                       مهندسي سوانح منابع اب                                             -مهندسي محيطزيست 55362343

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                       مهندسي سوانح منابع اب                                             -مهندسي محيطزيست 55372343

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     اب وفاضالب                                           *مهندسي محيطزيست اب وفاضالب                                           -مهندسي محيطزيست 41112344

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     اب وفاضالب                                           *مهندسي محيطزيست اب وفاضالب                                           -مهندسي محيطزيست 41132344

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     موادزائدجامد                                         *مهندسي محيطزيست موادزائدجامد                                         -مهندسي محيطزيست 41152345

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     موادزائدجامد                                         *مهندسي محيطزيست موادزائدجامد                                         -مهندسي محيطزيست 41162345

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     الودگي هوا                                           *مهندسي محيطزيست الودگي هوا                                           -مهندسي محيطزيست 41172346

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     الودگي هوا                                           *مهندسي محيطزيست الودگي هوا                                           -مهندسي محيطزيست 41182346

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     بيوالكتريك                                              *مهندسي پزشكي بيوالكتريك                                              -مهندسي پزشكي 41212347

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     بيوالكتريك                                              *مهندسي پزشكي بيوالكتريك                                              -مهندسي پزشكي 41332347

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     بيومكانيك                                               *مهندسي پزشكي بيومكانيك                                               -مهندسي پزشكي 41392348

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     بيومتريال                                               *مهندسي پزشكي بيومتريال                                               -مهندسي پزشكي 41442349

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     بيومتريال                                               *مهندسي پزشكي بيومتريال                                               -مهندسي پزشكي 41502349

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                       مهندسي صنايع مهندسي صنايع                                                          41582350

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                                       مهندسي صنايع مهندسي صنايع                                                          41872350

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     اكتشاف                                                    *مهندسي نفت اكتشاف                                                    -مهندسي نفت 41922351

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     اكتشاف                                                    *مهندسي نفت اكتشاف                                                    -مهندسي نفت 41952351

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     مخازن                                                     *مهندسي نفت مهندسي نفت                                                            41982352

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     مخازن                                                     *مهندسي نفت مهندسي نفت                                                            42072352

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     نرم افزار                                             *مهندسي كامپيوترنرم افزاروالگوريتم                                    -مهندسي كامپيوتر42142354
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تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                  الگوريتم ومحاسبات نرم افزاروالگوريتم                                    -مهندسي كامپيوتر42242354

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     نرم افزار                                             *مهندسي كامپيوترنرم افزاروالگوريتم                                    -مهندسي كامپيوتر42282354

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                  الگوريتم ومحاسبات نرم افزاروالگوريتم                                    -مهندسي كامپيوتر42332354

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     معماري سيستم هاي كامپيوتري                            *مهندسي كامپيوترمعماري سيستم هاي كامپيوتري                            -مهندسي كامپيوتر42392355

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     معماري سيستم هاي كامپيوتري                            *مهندسي كامپيوترمعماري سيستم هاي كامپيوتري                            -مهندسي كامپيوتر42472355

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     هوش مصنوعي ورباتيكز                                   *مهندسي كامپيوترهوش مصنوعي                                            -مهندسي كامپيوتر42562356

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     هوش مصنوعي ورباتيكز                                   *مهندسي كامپيوترهوش مصنوعي                                            -مهندسي كامپيوتر42712356

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     شبكه هاي كامپيوتري                                    *مهندسي كامپيوترشبكه ورايانش                                          -مهندسي كامپيوتر42852357

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     شبكه هاي كامپيوتري                                    *مهندسي كامپيوترشبكه ورايانش                                          -مهندسي كامپيوتر42912357

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     تجارت الكترونيكي                               *مهندسي فناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات                                                 42972358

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     مديريت سيستم هاي اطالعاتي                      *مهندسي فناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات                                                 43022358

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     تجارت الكترونيكي                               *مهندسي فناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات                                                 43062358

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     مديريت سيستم هاي اطالعاتي                      *مهندسي فناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات                                                 43082358

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                               مهندسي موادومتالورژي مهندسي موادومتالورژي                                                  43152359

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                               مهندسي موادومتالورژي مهندسي موادومتالورژي                                                  43422359

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                               مهندسي موادومتالورژي مهندسي موادومتالورژي                                                  43512359

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                        مهندسي شيمي مهندسي شيمي                                                           43602360

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                        مهندسي شيمي مهندسي شيمي                                                           43862360

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     بيوتكنولوژي                                              *مهندسي شيمي بيوتكنولوژي                                              -مهندسي شيمي 44072362

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     بيوتكنولوژي                                              *مهندسي شيمي بيوتكنولوژي                                              -مهندسي شيمي 44122362

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     نانومواد                                                  *فناوري نانونانومواد                                                  -فناوري نانو44152363

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     نانومواد                                                  *فناوري نانونانومواد                                                  -فناوري نانو44202363

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     نانوالكترونيك                                             *فناوري نانونانوالكترونيك                                             -فناوري نانو44222364

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     نانوالكترونيك                                             *فناوري نانونانوالكترونيك                                             -فناوري نانو44252364
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تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     مدل سازي انرژي                                *مهندسي سيستم هاي انرژي مهندسي سيستم هاي انرژي                                                44602372

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     فناوري هاي انرژي                              *مهندسي سيستم هاي انرژي مهندسي سيستم هاي انرژي                                                44622372

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     انرژي ومحيطزيست                               *مهندسي سيستم هاي انرژي مهندسي سيستم هاي انرژي                                                44642372

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     مدل سازي انرژي                                *مهندسي سيستم هاي انرژي مهندسي سيستم هاي انرژي                                                44652372

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     فناوري هاي انرژي                              *مهندسي سيستم هاي انرژي مهندسي سيستم هاي انرژي                                                44662372

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     انرژي ومحيطزيست                               *مهندسي سيستم هاي انرژي مهندسي سيستم هاي انرژي                                                44682372

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                              علوم ومهندسي محيطزيست علوم ومهندسي محيطزيست                                                 44702401

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                              علوم ومهندسي محيطزيست علوم ومهندسي محيطزيست                                                 44752401

پاكدشت                   روزانه                        دانشگاه تهران                                     طراحي ماشين هاي كشاورزي                       *مهندسي مكانيك بيوسيستم مهندسي مكانيك بيوسيستم                                                44832404

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     طراحي ماشين هاي كشاورزي                       *مهندسي مكانيك بيوسيستم مهندسي مكانيك بيوسيستم                                                44842404

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     انرژيهاي تجديدپذير                            *مهندسي مكانيك بيوسيستم مهندسي مكانيك بيوسيستم                                                44922404

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     فناوري پس ازبرداشت                            *مهندسي مكانيك بيوسيستم مهندسي مكانيك بيوسيستم                                                44992404

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     طراحي ماشين هاي كشاورزي                       *مهندسي مكانيك بيوسيستم مهندسي مكانيك بيوسيستم                                                45062404

پاكدشت                   نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     طراحي ماشين هاي كشاورزي                       *مهندسي مكانيك بيوسيستم مهندسي مكانيك بيوسيستم                                                45072404

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     انرژيهاي تجديدپذير                            *مهندسي مكانيك بيوسيستم مهندسي مكانيك بيوسيستم                                                45112404

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     فناوري پس ازبرداشت                            *مهندسي مكانيك بيوسيستم مهندسي مكانيك بيوسيستم                                                45162404

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                         مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي                                            45182405

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                         مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي                                            45212405

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     فيزيولوژي توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني      *علوم ومهندسي باغباني علوم ومهندسي باغباني                                                  45252406

پاكدشت                   روزانه                        دانشگاه تهران                                     فيزيولوژي توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني      *علوم ومهندسي باغباني علوم ومهندسي باغباني                                                  45262406

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     اصالح وبيوتكنولوژي گياهان باغباني               *علوم ومهندسي باغباني علوم ومهندسي باغباني                                                  45412406

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     فيزيولوژي توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني      *علوم ومهندسي باغباني علوم ومهندسي باغباني                                                  45502406

پاكدشت                   نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     فيزيولوژي توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني      *علوم ومهندسي باغباني علوم ومهندسي باغباني                                                  45512406

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     اصالح وبيوتكنولوژي گياهان باغباني               *علوم ومهندسي باغباني علوم ومهندسي باغباني                                                  45582406
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كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     سياست وتوسعه كشاورزي                                   *اقتصادكشاورزي اقتصادكشاورزي                                                         46102416

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     اقتصادمنابع طبيعي ومحيطزيست                            *اقتصادكشاورزي اقتصادكشاورزي                                                         46222416

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     سياست وتوسعه كشاورزي                                   *اقتصادكشاورزي اقتصادكشاورزي                                                         46292416

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     اقتصادمنابع طبيعي ومحيطزيست                            *اقتصادكشاورزي اقتصادكشاورزي                                                         46372416

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     حفاظت واصالح                    *مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي حفاظت واصالح                    -مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي 46502417

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     بيولوژي واناتومي چوب            *مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي حفاظت واصالح                    -مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي 46512417

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     حفاظت واصالح                    *مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي حفاظت واصالح                    -مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي 46522417

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     بيولوژي واناتومي چوب            *مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي حفاظت واصالح                    -مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي 46532417

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     كامپوزيت هاي ليگنوسلولزي        *مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي كامپوزيت هاي ليگنوسلولزي        -مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي 46552418

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     كامپوزيت هاي ليگنوسلولزي        *مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي كامپوزيت هاي ليگنوسلولزي        -مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي 46582418

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     صنايع سلولزي                    *مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي صنايع سلولزي                    -مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي 46622419

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     صنايع سلولزي                    *مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي صنايع سلولزي                    -مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي 46652419

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     شيمي حاصل خيزي خاك وتغذيه گياه     *مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك                                     46742420

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     شيمي حاصل خيزي خاك وتغذيه گياه     *مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك                                     46922420

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     فيزيك وحفاظت خاك                                    *مديريت منابع خاك مديريت منابع خاك                                                      47022421

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     فيزيك وحفاظت خاك                                    *مديريت منابع خاك مديريت منابع خاك                                                      47182421

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     فيزيولوژي دام وطيور                                        *علوم دامي علوم دامي                                                             47262424

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     تغذيه دام                                                  *علوم دامي علوم دامي                                                             47342424

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     ژنتيك واصالح دام وطيور                                     *علوم دامي علوم دامي                                                             47502424

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     تغذيه طيور                                                 *علوم دامي علوم دامي                                                             47662424

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     فيزيولوژي دام وطيور                                        *علوم دامي علوم دامي                                                             47802424

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     تغذيه دام                                                  *علوم دامي علوم دامي                                                             47832424

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     ژنتيك واصالح دام وطيور                                     *علوم دامي علوم دامي                                                             47922424

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     تغذيه طيور                                                 *علوم دامي علوم دامي                                                             48002424
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پاكدشت                   روزانه                        دانشگاه تهران                                     ابياري وزهكشي                                        *علوم ومهندسي اب ابياري وزهكشي                                        -علوم ومهندسي اب 48212427

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     ابياري وزهكشي                                        *علوم ومهندسي اب ابياري وزهكشي                                        -علوم ومهندسي اب 48222427

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     ابياري وزهكشي                                        *علوم ومهندسي اب ابياري وزهكشي                                        -علوم ومهندسي اب 48342427

پاكدشت                   نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     ابياري وزهكشي                                        *علوم ومهندسي اب ابياري وزهكشي                                        -علوم ومهندسي اب 48352427

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     سازه هاي ابي                                         *علوم ومهندسي اب سازه هاي ابي                                         -علوم ومهندسي اب 48502428

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     سازه هاي ابي                                         *علوم ومهندسي اب سازه هاي ابي                                         -علوم ومهندسي اب 48602428

پاكدشت                   روزانه                        دانشگاه تهران                                     منابع اب                                             *علوم ومهندسي اب منابع اب                                             -علوم ومهندسي اب 48742429

پاكدشت                   نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     منابع اب                                             *علوم ومهندسي اب منابع اب                                             -علوم ومهندسي اب 48782429

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     هواشناسي كشاورزي                                     *علوم ومهندسي اب هواشناسي كشاورزي                                     -علوم ومهندسي اب 48832430

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     هواشناسي كشاورزي                                     *علوم ومهندسي اب هواشناسي كشاورزي                                     -علوم ومهندسي اب 48842430

پاكدشت                   روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                              ژنتيك وبه نژادي گياهي ژنتيك وبه نژادي گياهي                                                 48912431

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                              ژنتيك وبه نژادي گياهي ژنتيك وبه نژادي گياهي                                                 48922431

پاكدشت                   نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                              ژنتيك وبه نژادي گياهي ژنتيك وبه نژادي گياهي                                                 49102431

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                              ژنتيك وبه نژادي گياهي ژنتيك وبه نژادي گياهي                                                 49112431

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     فيزيولوژي گياهان زراعي                                  *اگروتكنولوژي اگروتكنولوژي                                                          49252432

پاكدشت                   روزانه                        دانشگاه تهران                                     فيزيولوژي گياهان زراعي                                  *اگروتكنولوژي اگروتكنولوژي                                                          49262432

پاكدشت                   روزانه                        دانشگاه تهران                                     اكولوژي گياهان زراعي                                    *اگروتكنولوژي اگروتكنولوژي                                                          49552432

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     اكولوژي گياهان زراعي                                    *اگروتكنولوژي اگروتكنولوژي                                                          49562432

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     فيزيولوژي گياهان زراعي                                  *اگروتكنولوژي اگروتكنولوژي                                                          49772432

پاكدشت                   نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     فيزيولوژي گياهان زراعي                                  *اگروتكنولوژي اگروتكنولوژي                                                          49782432

پاكدشت                   نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     اكولوژي گياهان زراعي                                    *اگروتكنولوژي اگروتكنولوژي                                                          49942432

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     اكولوژي گياهان زراعي                                    *اگروتكنولوژي اگروتكنولوژي                                                          49952432

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     علوم وتكنولوژي بذر                                      *اگروتكنولوژي بذر                                                     -اگروتكنولوژي 50102433

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     علوم وتكنولوژي بذر                                      *اگروتكنولوژي بذر                                                     -اگروتكنولوژي 50112433

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     علوم علف هاي هرز                                        *اگروتكنولوژي علوم علف هاي هرز                                        -اگروتكنولوژي 50132434

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     علوم علف هاي هرز                                        *اگروتكنولوژي علوم علف هاي هرز                                        -اگروتكنولوژي 50172434

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                بيوتكنولوژي كشاورزي بيوتكنولوژي كشاورزي                                                   50242435

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                بيوتكنولوژي كشاورزي بيوتكنولوژي كشاورزي                                                   50392435

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     ترويج كشاورزي پايدارومنابع طبيعي          *ترويج واموزش كشاورزي پايدارترويج واموزش كشاورزي پايدار                                           50582437

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     ترويج كشاورزي پايدارومنابع طبيعي          *ترويج واموزش كشاورزي پايدارترويج واموزش كشاورزي پايدار                                           50662437

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                      توسعه كشاورزي توسعه كشاورزي                                                         50712438

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                      توسعه كشاورزي توسعه كشاورزي                                                         50762438

پاكدشت                   روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                 بيماري شناسي گياهي بيماري شناسي گياهي                                                    51042440

پاكدشت                   نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                 بيماري شناسي گياهي بيماري شناسي گياهي                                                    51202440

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     مديريت جنگل                                        *علوم ومهندسي جنگل مديريت جنگل                                        -علوم ومهندسي جنگل 51292441

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     مديريت جنگل                                        *علوم ومهندسي جنگل مديريت جنگل                                        -علوم ومهندسي جنگل 51352441

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     عمران وبهره برداري جنگل                            *علوم ومهندسي جنگل عمران وبهره برداري جنگل                            -علوم ومهندسي جنگل 51412442

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     عمران وبهره برداري جنگل                            *علوم ومهندسي جنگل عمران وبهره برداري جنگل                            -علوم ومهندسي جنگل 51442442

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     علوم زيستي جنگل                                    *علوم ومهندسي جنگل علوم زيستي جنگل                                    -علوم ومهندسي جنگل 51492443

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     علوم زيستي جنگل                                    *علوم ومهندسي جنگل علوم زيستي جنگل                                    -علوم ومهندسي جنگل 51552443

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     تكثيروپرورش ابزيان                                *علوم ومهندسي شيالت تكثيروپرورش ابزيان                                -علوم ومهندسي شيالت 51622444

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     بوم شناسي ابزيان                                  *علوم ومهندسي شيالت تكثيروپرورش ابزيان                                -علوم ومهندسي شيالت 51692444

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     تكثيروپرورش ابزيان                                *علوم ومهندسي شيالت تكثيروپرورش ابزيان                                -علوم ومهندسي شيالت 51732444

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     بوم شناسي ابزيان                                  *علوم ومهندسي شيالت تكثيروپرورش ابزيان                                -علوم ومهندسي شيالت 51782444

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     فراوري محصوالت شيالتي                             *علوم ومهندسي شيالت فراوري محصوالت شيالتي                             -علوم ومهندسي شيالت 51832445

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     فراوري محصوالت شيالتي                             *علوم ومهندسي شيالت فراوري محصوالت شيالتي                             -علوم ومهندسي شيالت 51862445

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                  علوم ومهندسي مرتع علوم ومهندسي مرتع                                                     51942448

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                  علوم ومهندسي مرتع علوم ومهندسي مرتع                                                     52002448

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                               مديريت وكنترل بيابان مديريت وكنترل بيابان                                                  52052449

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                               مديريت وكنترل بيابان مديريت وكنترل بيابان                                                  52112449

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     حفاظت اب وخاك                                      *علوم ومهندسي ابخيزعلوم ومهندسي ابخيز                                                    52192450

كرج                      روزانه                        دانشگاه تهران                                     مديريت حوزه هاي ابخيز                              *علوم ومهندسي ابخيزعلوم ومهندسي ابخيز                                                    52272450

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     حفاظت اب وخاك                                      *علوم ومهندسي ابخيزعلوم ومهندسي ابخيز                                                    52322450

كرج                      نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     مديريت حوزه هاي ابخيز                              *علوم ومهندسي ابخيزعلوم ومهندسي ابخيز                                                    52372450

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                             معماري معماري                                                                52512502

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                         معماري منظرمعماري                                                                52592502

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                             معماري معماري                                                                52642502

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                         معماري منظرمعماري                                                                52672502

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                            شهرسازي شهرسازي                                                               52732503

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                            شهرسازي شهرسازي                                                               52822503

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                           پژوهش هنرپژوهش هنر                                                             52892504

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                     تاريخ تطبيقي وتحليلي هنراسالمي پژوهش هنر                                                             52942504

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                           پژوهش هنرپژوهش هنر                                                             52992504

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                     تاريخ تطبيقي وتحليلي هنراسالمي پژوهش هنر                                                             53012504

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                       هنرهاي تجسمي پژوهش هنر                                                             55382504

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                       هنرهاي تجسمي پژوهش هنر                                                             55392504

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                             مرمت واحياي ابنيه وبناهاي تاريخي -مرمت مرمت واحياي ابنيه وبناهاي تاريخي                                -مرمت 53072506

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                             مرمت واحياي ابنيه وبناهاي تاريخي -مرمت مرمت واحياي ابنيه وبناهاي تاريخي                                -مرمت 53092506

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                               تئاترتئاتر                                                                 53102507

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                               تئاترتئاتر                                                                 53112507

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                      ادبيات فرانسه ادبيات فرانسه                                                         54232802

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                      ادبيات فرانسه ادبيات فرانسه                                                         54262802

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                    اموزش زبان روسي اموزش زبان روسي                                                       54292803

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                    اموزش زبان روسي اموزش زبان روسي                                                       54302803

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                  اموزش زبان الماني اموزش زبان الماني                                                     54312804

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                  اموزش زبان الماني اموزش زبان الماني                                                     54322804

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                 اموزش زبان انگليسي اموزش زبان انگليسي                                                    54412805

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                 اموزش زبان انگليسي اموزش زبان انگليسي                                                    54552805

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                                 اموزش زبان انگليسي اموزش زبان انگليسي                                                    54622805

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                               زبان وادبيات انگليسي زبان وادبيات انگليسي                                                  54682806

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                               زبان وادبيات انگليسي زبان وادبيات انگليسي                                                  54712806

كرج                      پرديس خودگردان                دانشگاه تهران                                     *-                                               زبان وادبيات انگليسي زبان وادبيات انگليسي                                                  54722806

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                                         زبان شناسي زبان شناسي                                                            54812808

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                                         زبان شناسي زبان شناسي                                                            54882808

تهران                    روزانه                        دانشگاه تهران                                     *-                                      فرهنگ وزبان هاي باستاني ايران فرهنگ وزبان هاي باستاني                                               54942809

تهران                    نوبت دوم                      دانشگاه تهران                                     *-                                      فرهنگ وزبان هاي باستاني ايران فرهنگ وزبان هاي باستاني                                               54952809

تهران                    روزانه                        تهران                          -دانشگاه شهيدبهشتي *-                                                         روان شناسي روان شناسي                                                            18512150

تهران                    روزانه                        تهران                          -دانشگاه شهيدبهشتي *-                                                  روان شناسي باليني روان شناسي                                                            18602150

تهران                    نوبت دوم                      تهران                          -دانشگاه شهيدبهشتي *-                                                         روان شناسي روان شناسي                                                            18702150

تهران                    نوبت دوم                      تهران                          -دانشگاه شهيدبهشتي *-                                                  روان شناسي باليني روان شناسي                                                            18732150

تهران                    پرديس خودگردان                تهران                          -دانشگاه شهيدبهشتي *-                                                  روان شناسي باليني روان شناسي                                                            18842150

تهران                    روزانه                        تهران                          -دانشگاه شهيدبهشتي *-                                                   روان شناسي سالمت روان شناسي                                                            55112150

تهران                    نوبت دوم                      تهران                          -دانشگاه شهيدبهشتي *-                                                   روان شناسي سالمت روان شناسي                                                            55122150

تهران                    روزانه                        تهران                         -دانشگاه صنعتي شريف *-                                                        مهندسي شيمي مهندسي شيمي                                                           43722360

رشت                      نوبت دوم                      رشت                                -دانشگاه گيالن *-                                     اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي اسيب شناسي ورزشي                                          -علوم ورزشي 14162117

رشت                      نوبت دوم                      رشت                                -دانشگاه گيالن سازه                                                    *مهندسي عمران سازه                                                    -مهندسي عمران 35992307

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



رشت                      نوبت دوم                      رشت                                -دانشگاه گيالن ژئوتكنيك                                                *مهندسي عمران ژئوتكنيك                                                -مهندسي عمران 36632309

رشت                      نوبت دوم                      رشت                                -دانشگاه گيالن ژنتيك واصالح دام وطيور                                     *علوم دامي علوم دامي                                                             47972424
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