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 سضتِ گشایص

 صباى ٍ ادبیات فاسسی صباى ٍ ادبیات فاسسی

 صباى اًگلیسی آهَصش صباى اًگلیسی

 جغشافیا جغشافیا ٍ بشًاهِ سیضی ضْشی

 صباى فشاًسِ  ادبیات فشاًسِ

 گشایص اقتصاد پَلی

 علَم اقتصادی

 گشایص اقتصاد بیي الولل

 عوَهی بخص اقتصاد گشایص

 هٌابع اقتصاد گشایص

 ای هٌطقِ ٍ ضْشی اقتصاد گشایص

 حسابذاسی حسابذاسی

 علَم اجتواعی جاهعِ ضٌاسی گشایص جاهعِ ضٌاسی هسائل اجتواعی ایشاى

 صباى ٍادبیات عشب صباى ٍادبیات عشب

  فیضیَلَطی ٍسصضی

ٍسصضیهذیشیت  علَم ٍسصضی  

علَم پایِ –داهپضضکی  ( PHD )ای هقایسِ ضٌاسی جٌیي ٍ آًاتَهی  

 بیواسی ّای داخلی دام ّای بضسگ)دستیاسی (

علَم دسهاًگاّی –داهپضضکی   

 کلیٌیکال پاتَلَطی داهپضضکی)دستیاسی (

 هاهایی

 بْذاضت ٍ بیواسیْای پشًذگاى)دستیاسی (

دستیاسی(بْذاضت ٍ بیواسیْای آبضیاى )   

 بیواسی ّای داخلی دام ّای کَچك)دستیاسی (
 

 جشاحی داهپضضکی)دستیاسی (

 ( PHD)  باکتشی ضٌاسی
پاتَبیَلَطی-داهپضضکی   

 
 ( PHD)  اًگل ضٌاسی داهپضضکی

 

 بْذاضت ٍکٌتشل هَاد غزایی ( PHD)  بْذاضت هَاد غزایی

 سٍاًطٌاسی

 سٍاًطٌاسی صٌعتی ٍساصهاًی سٍاًطٌاسی

 سٍاًطٌاسی تشبیتی
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 فلسفِ تعلین ٍتشبیت
 علَم تشبیتی

 هذیشیت اهَصضی

ٍداًص اطالعاتگشایص باصیابی  اطالعات ٍداًص ضٌاسی علن   

 هطاٍسُ هطاٍسُ

 سیاضی گشایص ٌّذسِ)تَپَلَطی(

 سیاضی

 گشایص جبش

 سیاضی کاسبشدی

عذدیآًالیض  – سیاضی کاسبشدی  

بْیٌِ ساصی –سیاضی کاسبشدی   

 گشایص آًالیض

ضٌاسی گشایص آب ّای صیش صهیٌیعلَم صهیي   
 صهیي ضٌاسی

 علَم صهیي گشایص صهیي ضٌاسی ًفت

 سٌجص اص دٍس سٌجص اص دٍس ٍساهاًِ اطالعات جغشافیایی 

 طًتیك طًتیك هَلکَلی

فیضیَلَطی -صیست ضٌاسی جاًَسی   صیست ضٌاسی 

 گشایص ضیوی آلی

 ضیوی
 گشایص ضیوی فیضیك

 گشایص ضیوی هعذًی

گشایص اپتیك ٍلیضسفیضیك   

 فیضیك گشایص فیضیك هادُ چگال فیضیك

 فیضیك گشایص رسات بٌیادی ًٍظشیِ هیذاًْا

 علَم ٍهٌْذسی آب گشایص آبیاسی ٍصّکطی

 علَم ٍهٌْذسی آب گشایص هٌابع آب علَم ٍهٌْذسی آب

بیآعلَم ٍهٌْذسی آب گشایص ساصُ ّای   

 صساعت ٍاصالح ًباتات اگشٍتکٌَلَطی

 گیاُ پضضکی حطشُ ضٌاسی کطاٍسصی

 گشایص فیضیَلَطی تَلیذ ٍپس اص بشداضت گیاّاى باغباًی
 

 هٌْذسی باغباًی
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 گشایص هٌْذسی ٍهذیشیت هٌابع آب

 
 هٌْذسی عوشاى

  گشایص طشاحی کاسبشدی ضاخِ تخصصی هکاًیك جاهذات

 

 هٌْذسی هکاًیك
 

 

ٍاستعاضاتگشایص طشاحی کاسبشدی ضاخِ تخصصی دیٌاهیك کٌتشل   

یطگشایص تبذیل اًش  

 گشایص قذست
 هٌْذسی بشق 

 گشایص الکتشًٍیك 

پیطشفتِ هَاد   

 جَضکاسی ٍ اتصال هٌْذسی هَاد

 خَاظ فیضیکی ٍ هکاًیکی
 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


