
س
ردی

/ پ
ده 

شک
دان

ضرایب درسنام دروس رشته / گرایش

2آمار چند متغیره 
2مبانی و روش هاي پژوهشی 

2سنجش و اندازه گیري 
2روش هاي پژوهش

2اصول و روش هاي برنامه ریزي درسی

2نظریه هاي یادگیري و روش هاي تدریس
3مدیریت
2اقتصاد

2روش شناسی
3مدیریت
2اقتصاد

2روش شناسی
2مدیریت
3اقتصاد

2روش شناسی
3روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

1روانشناسی رشد - تحول

مواد و ضرایب دروس آزمون دکتری تخصصی سال ١٣٩٧ 

تی
ربی

م ت
علو

و 
ی 

اس
شن

ن 
روا

سنجش آموزش

برنامه ریزي درسی

مدیریت و برنامه ریزي آموزشی

آموزش عالی - گرایش مدیریت

آموزش عالی  - گرایش اقتصاد

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی



س
ردی

/ پ
ده 

شک
دان

ضرایب درسنام دروس رشته / گرایش

مواد و ضرایب دروس آزمون دکتری تخصصی سال ١٣٩٧ 

2اختالالت عاطفی و رفتاري

2روانشناسی تربیتی - یادگیري
2آمار سنجش و روش تحقیق

1روانشناسی اجتماعی
2فلسفه آموزش و پرورش

2تاریخ آموزش و پرورش اسالم و ایران
1روش تحقیق

2آسیب شناسی روانی
2روانشناسی فیزیولوژیک

2آمار و روش تحقیق
2تفسیر متون ادبی 

ترجمه متن فارسی به زبان فرانسه بدون استفاده از فرهنگ 
1لغات

2صرف و نحو زبان روسی 
1تجزیه و تحلیل سبک کالم در زبان روسی 

1آوا شناسی آموزشی زبان روسی 

متعاقبا اعالم می گردد

جی
خار

ت 
بیا

 اد
 و

نھا
زبا

زبان و ادبیات فرانسه

آموزش زبان روسی

آموزش زبان آلمانی

روان شناسی تربیتی

روانشناسی سالمت

فلسفه تعلیم وتربیت



س
ردی

/ پ
ده 

شک
دان

ضرایب درسنام دروس رشته / گرایش

مواد و ضرایب دروس آزمون دکتری تخصصی سال ١٣٩٧ 

1آزمون سازي 
2زبانشناسی 

2روش تدریس 
2ادبیات آمریکا 

1نقد ادبی
2سیري در تاریخ ادبیات 

1اسکیس تشریحیمعماري
1مدیریت پروژه پیشرفته

1تکنولوژي و مهندسی ساخت

1دانش تخصصی فناوري معماريفناوري معماري معماري
1نظریه هاي شهرسازي
1روش هاي شهرسازي

1تاریخ شهر و شهرسازي

1تاریخ هنرهاي نمایشی ایران و جهان
1شناخت نظریه هاي اجرا و نشانه شناسی در تئاتر

1زبان تخصصی

یبا
 ز

ای
رھ

ھن
س 

ردی
پ

مدیریت پروژه و ساخت

شهرسازي

تئاتر

جی
خار

ت 
بیا

 اد
 و

نھا
زبا

آموزش زبان انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی



س
ردی

/ پ
ده 

شک
دان

ضرایب درسنام دروس رشته / گرایش

مواد و ضرایب دروس آزمون دکتری تخصصی سال ١٣٩٧ 

3نظریه هاي جامعه شناسی
3روش تحقیق

1حوزه ها ي جامعه شناسی
1نظریه هاي جامعه شناسی

1روش تحقیق
3حوزه ها ي تخصصی

1نظریه هاي جامعه شناسی
1روش تحقیق

3حوزه هاي تخصصی
1نظریه هاي مردم شناسی

1روش تحقیق
3حوزه هاي تخصصی

3نظریه هاي  جمعیت شناسی
2روش تحقیق و آمار

4حوزه هاي فنون و جمعیت شناسی
1نظریه هاي رفاه اجتماعی

1روش شناسی
3حوزه هاي رفاه اجتماعی

عی
تما

اج
وم 

عل

جامعه شناسی  فرهنگی -جامعه شناسی مسائل 
اجتماعی ایران  جامعه شناسی  اقتصاد و توسعه

جامعه شناسی اجتماعی روستایی

دانش اجتماعی مسلمین

مردم شناسی

جمعیت شناسی

رفاه اجتماعی



س
ردی

/ پ
ده 

شک
دان

ضرایب درسنام دروس رشته / گرایش

مواد و ضرایب دروس آزمون دکتری تخصصی سال ١٣٩٧ 

1نظریه هاي پیشرفته ارتباطات و رسانه ها
1روش تحقیق در ارتباطات 

3حوزه هاي تخصصی 
1تغذیه  و متابولیسم در گیاهان باغبانی
1فیزیولوژي تنش در گیاهان باغبانی

2فیزیولوژي گیاهان باغبانی
1تغذیه و متابولیسم در گیاهان باغبانی

1فیزیولوژي تنش در گیاهان باغبانی

2اصالح و بیوتکنولوژي  گیاهان باغبانی
2فیزیولوژي تولید مثل

2هورمون شناسی
فیزیولوژي ( شامل فیزیولوژي تکمیلی، فیزیولوژي گوارش، 

2فیزیولوژي رشد)
2تغذیه نشخوارکنندگان

2مواد معدنی و ویتامینها در تغذیه نشخوارکنندگان
2تغذیه تکمیلی
2تغذیه طیور

ارتباطات اجتماعی

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و 
پس از برداشت گیاهان باغبانی

علوم و مهندسی باغبانی - اصالح  و 
بیوتکنولوژي گیاهان باغبانی

فیزیولوژي دام و طیور

تغذیه دام



س
ردی

/ پ
ده 

شک
دان

ضرایب درسنام دروس رشته / گرایش

مواد و ضرایب دروس آزمون دکتری تخصصی سال ١٣٩٧ 

2مواد معدنی و ویتامینها در تغذیه طیور
2تغذیه تکمیلی

2ژنتیک کمی و مولکولی
2آمار ومدلهاي خطی
2اصالح دام تکمیلی

2رابطه آب و خاك و گیاه
2زهکشی
2آبیاري

4انتقال جرم و حرارت در صنایع غذائی
4خواص فیزیکی مواد غذائی

2میکروبیولوژي صنعتی
4میکروبیولوژي صنعتی

3سینیتیک  و راکتورهاي بیوشیمیائی
3زیست فناوري مواد غذائی
1اصول تولید و فرآوري بذر

1اصول اکولوژي بذر

علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري 
مواد غذائی

اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذر

عی
طبی

ع 
ناب

و م
ی 

رز
شاو

ک

تغذیه طیور

ژنتیک و اصالح دام و طیور

علوم و مهندسی آب - گرایش آبیاري و زهکشی

علوم و مهندسی صنایع غذایی - مهندسی 
صنایع غذائی



س
ردی

/ پ
ده 

شک
دان

ضرایب درسنام دروس رشته / گرایش

مواد و ضرایب دروس آزمون دکتری تخصصی سال ١٣٩٧ 

1فیزیولوژي و متابولیسم بذر
2زراعت

2اثر تنش هاي محیطی بر گیاهان
2فیزیولوژي گیاهان زراعتی

2زراعت
2اکولوژي گیاهان زراعتی

1فیزیولوژي گیاهان زراعتی
2اصالح و بیوتکنولوژي 

4ژنتیک 
2بیومتري

2مدیریت علف هاي هرز و فیزیولوژي علف کش ها 
2اکوفیزیولوژي  علف هاي هرز  

2شناسایی علف هاي هرز 
3ژنتیک ( تکمیلی، سیتوژنتیک و مولکولی)

1اصالح نباتات 
3بیوتکنولوژي 

قارچ شناسی و بیماریها شامل بیماریهاي قارچی ، باکتریائی ، 
2ویروسی و نماتدي گیاهان

اگروتکنولوژي -فیزیولوژِ ي گیاهان زراعی

اگروتکنولوژي - اکولوژي گیاهان زراعی

ژنتیک و به نژادي گیاهی

 اکروتکنولوژي - علوم علف هاي هرز

بیوتکنولوژي کشاورزي

بیماري شناسی گیاهی - قارچ شناسی و



س
ردی

/ پ
ده 

شک
دان

ضرایب درسنام دروس رشته / گرایش

مواد و ضرایب دروس آزمون دکتری تخصصی سال ١٣٩٧ 

2بیواکولوژي و کنترل عوامل بیماریزاي گیاهی 
1زبان تخصصی 

3نماتد شناسی گیاهی .....
3بیماریهاي گیاهی شامل ( بیماریهاي قارچی ، باکتریائی ، ویروسی و نماتدي گیاهان 

1زبان تخصصی 
3ساختار و نظام حکومتی آمریکا ( آزمون به زبان انگلیسی)

2تاریخ آمریکا ( آزمون به زبان انگلیسی) 
3تمدن و قوم شناسی آمریکا(آزمون به زبان انگلیسی) 

1تئوري هاي کارآفرینی 
1تشخیص فرصت هاي کارآفرینی 

1تحلیل محیط کسب و کار 
1اقتصاد خرد 
1اقتصاد کالن

1 اقتصاد سنجی 
2هواشناسی دینامیکی - هواشناسی همدیدي 

2فیزیک جو - اقلیم شناسی 
1مدلسازي عددي جو و اقیانوس 

1پردازش داده هاي لرزه اي بازتابی 

ان
یح

ور
 اب

س
ردی

پ
ان

جھ
ت 

لعا
طا

م

مطالعات آمریکاي شمالی

نی
ری

رآف
کا

کارآفرینی 

صاد
علوم اقتصادي - کلیه گرایشها اقت

ک
زی

وفی
ژئ

سھ 
وس

م

هواشناسی

بیماري شناسی گیاهی - قارچ شناسی و

بیماري شناسی گیاهی - نماتولوژي



س
ردی

/ پ
ده 

شک
دان

ضرایب درسنام دروس رشته / گرایش

مواد و ضرایب دروس آزمون دکتری تخصصی سال ١٣٩٧ 

1تفسیر داده هاي لرزه اي بازتابی 
1عملیات لرزه اي بازتابی 

1زلزله شناسی 1
1زلزله شناسی 2

1زلزله شناسی مهندسی 
1مکانیک کوانتمی پیشرفته 
1مکانیک آماري پیشرفته 

1الکترودینامیک 1
3تاریخ اسالم و تشیع 

3تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 
1زبان 

3اندیشه سیاسی در اسالم و غرب و تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران 
2انقالب اسالمی و حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران 

1زبان 
2کالم 
3فلسفه 
1زبان 

1اخالق و عرفان اسالمی 

وم
عل

س 
ردی

پ

فیزیک - کلیه گرایشها

می
سال

ھ ا
یش

اند
و 

ف 
عار

م

مدرسی معارف اسالمی - تاریخ و تمدن اسالمی

مدرسی معارف اسالمی - انقالب اسالمی

مدرسی معارف اسالمی - مبانی نظري اسالم

ک
زی

وفی
ژئ

سھ 
وس

م

ژئوفیزیک - لرزه شناسی

ژئوفیزیک - زلزله شناسی



س
ردی

/ پ
ده 

شک
دان

ضرایب درسنام دروس رشته / گرایش

مواد و ضرایب دروس آزمون دکتری تخصصی سال ١٣٩٧ 

1فلسفه اخالق 
1زبان 

2تفسیر قرآن  
2علوم قرآن و حدیث 

1زبان
4تفسیر 

4علوم قرآن
4علوم حدیث

1روش و پژوهش در مطالعات منطقه اي 
1نظریه هاي مطالعات منطقه اي 

مسایل سیاسی - اقتصادی - اجتماعی - فرھنگی 
منطقه برگزیده داوطلب (آسیای مرکزی و قفقاز ، آسیای 

جنوب شرقی ، آمریکای شمالی ، اروپا ، خاورمیانه و 
1شمال افریقا )
4حقوق مدنی  
2حقوق تجارت  

3فقه اسالمی
1روش شناسی 

1اندیشه سیاسی اسالم و غرب 
1روش شناسی 

مدرسی معارف اسالمی - اخالق اسالمی

مدرسی معارف اسالمی - قرآن و متون اسالمی

بی
ارا

س ف
ردی

پ

علوم قرآن و حدیث

مطالعات منطقه اي - تمام گرایشها

حقوق خصوصی

علوم سیاسی - اندیشه سیاسی

علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسی



س
ردی

/ پ
ده 

شک
دان

ضرایب درسنام دروس رشته / گرایش

مواد و ضرایب دروس آزمون دکتری تخصصی سال ١٣٩٧ 

1جامعه شناسی سیاسی 
1روش شناسی 

1تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران 
1روش شناسی 

1سیاستگذاري عمومی 
2حقوق اساسی 
2حقوق اداري 
1حقوق مالی 

1حقوق بین الملل عمومی 
1سازمانهاي بین المللی

1روش شناسی 
1نظریه هاي روابط بین الملل 

1قراردادهاي نفتی 
1حقوق نفت و گاز 

1حل و فصل اختالفات بین المللی نفت و گاز 
3علوم قرآنی
2 علوم حدیث

سی
سیا

وم 
عل

و 
ق 

قو
ح

علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسی

علوم سیاسی - مسائل ایران

علوم سیاسی - سیاستگذاري عمومی

حقوق عمومی

حقوق بین الملل عمومی

روابط بین الملل
3مسایل بین المللی (سیاست و امنیت ، اقتصاد سیاسی و حقوق سازمانهاي بین المللی 

حقوق نفت و گاز

علوم قرآن و حدیث



س
ردی

/ پ
ده 

شک
دان

ضرایب درسنام دروس رشته / گرایش

مواد و ضرایب دروس آزمون دکتری تخصصی سال ١٣٩٧ 

5 زبان عربی
3 فقه

3قواعد فقه
3اصول  فقه 

1فقه
1اصول فقه
3تاریخ اسالم

4تاریخ تحول علوم در اسالم
4تاریخ تعلیم و تربیت

2علم و دین و زبان دین
1کلیات  فلسفه دین 
1ادله اثبات وجود خدا

2فلسفه
1منطق

1زبان انگلیسی و عربی
4ادیان

4روش شناسی
4تصوف و عرفان

می
سال

ف ا
عار

و م
ت 

ھیا
ال

الهیات و معارف اسالمی - فقه و مبانی حقوق 
اسالمی

فقه شافعی

الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل 
اسالمی

فلسفه دین

فلسفه و کالم اسالمی

ادیان و عرفان



س
ردی

/ پ
ده 

شک
دان

ضرایب درسنام دروس رشته / گرایش

مواد و ضرایب دروس آزمون دکتری تخصصی سال ١٣٩٧ 

1دیدگاه ها، نظریه ها و مفاهیم در ژئومورفولوژي

1تکنیک ها و مدل ها در ژئومورفولوژي
1ژئومورفولوژي (مبانی و ایران).

1آب و هواشناسی (مبانی و ایران)

1 وروش ها و تکنیک ها در آب و هواشناسی
1مسائل اقلیمی حال و آینده

1پردازش پیشرفته تصاویر ماهواره اي

 GIS 1پیشرفته
1در مطالعات آب و خاك GIS کاربرد سنجش از دور

1دیدگاه ها و نظریه هاي توسعه روستایی

1روش تحقیق در برنامه ریزي روستایی

1 برنامه ریزي روستایی در ایران

1برنامه ریزي شهري و منقه اي (مبانی ، ایران )

فیا
غرا

ج

ژئومورفولوژِي

آب و هوا شناسی

GIS سنجش از دور و

جغرافیا و برنامه ریزي روستایی

جغرافیا و برنامه ریزي شهري



س
ردی

/ پ
ده 

شک
دان

ضرایب درسنام دروس رشته / گرایش

مواد و ضرایب دروس آزمون دکتری تخصصی سال ١٣٩٧ 

1روش  تحقیق در جغرافیا و برنامه ریزي شهري

1جغرافیاي شهري (مبانی ایران )

1فلسفه وروش تحقیق در جغرافیاي سیاسی

1نظریه هاي جغرافیاي سیاسی ژئوپلیتیک

1جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیک ایران
1روانشناسی ورزشی    

1روان شناسی توانبخشی و آسیب هاي ورزشی
1آمار و روش تحقیق

2 فیزیولوژي ورزشی عصبی عضالنی

2فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفس
2بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

1  زبان تخصصی
2پاتو مکانیک آسیب هاي ورزشی

3امدادگري ورزشی پیشرفته

روانشناسی  ورزشی

فیزیولوژي ورزشی

بهداشت و طب ورزشی - امدادگر ورزشی

جغرافیا و برنامه ریزي شهري

جغرافیاي سیاسی



س
ردی

/ پ
ده 

شک
دان

ضرایب درسنام دروس رشته / گرایش

مواد و ضرایب دروس آزمون دکتری تخصصی سال ١٣٩٧ 

2آزمایشگاه در امدادگر ورزشی

2پاتوکینزیولوژي دستگاه عصبی - عضالنی

3حرکات اصالحی پیشرفته
2آزمایشگاه حرکات اصالحی
3یادگیري و کنترل حرکتی

1آمار و روش تحقیق
1زبان تخصصی
3 رشد جسمانی
3رشد حرکتی
2زبان تخصصی

 مدیریت رویدادهاي ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات 
3ورزشی - مدیریت بازاریابی ورزشی

2مدیریت راهبردي
2زبان انگلیسی تخصصی

1باستان شناسی پیش از تاریخ ایران

1باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین

شی
رز

 و
وم

عل
و 

ی 
بدن

ت 
ربی

ت

بهداشت و طب ورزشی - حرکات اصالحی

رفتار حرکتی - گرایش کنترل حرکتی

رفتار حرکتی - گرایش رشد حرکتی

مدیریت ورزشی

باستان شناسی-  دوران پیش از تاریخ
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1باستان شناسی پیش از آسیاي صغیر
1ایالم

1ماد و هخامنشی
1اشکانی و ساسانی

1ایران در دوران اسالمی و سرزمین هاي اسالمی

1کتیبه، کتابت، کتاب آرایی
1هنرها ، صنایع فن آوري

2متون
2صرف و نحو

2بالغت
2اصول نظري ترجمه

2ترجمه از فارسی به عریی
2ترجمه از عربی به فارسی

1تحلیل کالم و جامعه شناسی زبان
2معنی شناسی و نحو
2واج شناسی و صوف

3تاریخ سیاسی اجتماعی و اقتصادي و ادیان ایران باستان

باستان شناسی-  دوران تاریخی

باستان شناسی-  دوران اسالمی

زبان و ادبیات عرب (محض)

مطالعات ترجمه عربی

زبان شناسی

تاریخ  ایران قبل از اسالم

نی
سا

 ان
وم

عل
و 

ت 
بیا

اد
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3زبان ها و خطوط ایران پیش از اسالم
2متون انگلیسی و عربی

3از آغاز تا صفویه
3از صفویه تا دوران معاصر
2متون انگلیسی و عربی

3از آغاز تا فروپاشی خالفت عباسی

3از عباسی تا عثمانی
2متون انگلیسی و عربی

3تاریخ ادبیات و سبک شناسی ، بالغت و فنون ادب

4متون نظم و نثر فارسی
2متون نظم و نثر عربی

1 تصفیه آب
1تصفیه فاضالب

1تصفیه و دفع لجن
1 مدیریت کیفی منابع آب

1 هیدرودینامیک آب هاي سطحی

تاریخ  ایران قبل از اسالم

تاریخ  ایران بعد از اسالم

تاریخ اسالم

زبان و ادبیات فارسی(محض)

مهندسی محیط زیست- گرایش آب و فاضالب

مهندسی محیط زیست- گرایش منابع آب
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1برنامه ریزي سیستم هاي منابع آب
1 سنجش و ارزیابی آالینده هاي هوا

1کنترل انتشار ذرات از منابع ساکن
1مدل سازي آلودگی هوا

1مواد زائد خطرناك
1بازیافت پسماند

1خاکچال بهداشتی
1 تحلیل سیستم هاي انرژي
1بهینه سازي جریان اگزرژي

1انرژي و محیط زیست
1ارزیابی محیط زیست

1شناخت و کنترل آلودگی محیط زیست
1روش ها و تکنیک هاي محیط زیست

2ذخیره و بازیابی اطالعات
2ارزشیابی نظامها و خدمات اطالعاتی

2آمار و روش تحقیق

مهندسی محیط زیست- گرایش آلودگی هوا

مهندسی محیط زیست- گرایش مواد زائد جامد

مهندسی سیستم هاي انرژي- گرایش انرژي و 
محیط زیست

محیط زیست- برنامه ریزي

علم اطالعات و دانش شناسی- مدیریت 
اطالعات و دانش

ست
زی

ط 
حی

م
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2مدیریت دانش و محتوا در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی

2مدیریت استراتژیک رسانه

3مبانی مدیریت رسانه

2مفاهیم و نظریه هاي ارتباط جمعی

3مدیریت رفتار سازمانی
2نظریه هاي سازمان هاي دولتی

2تئوري هاي سازمان و  مدیریت

3خط مشی گذاري عمومی

2نظریه هاي سازمانهاي  دولتی

2تئوري هاي سازمان و مدیریت
2منابع انسانی پیشرفته

2جبران خدمات
2رفتار سازمانی پیشرفته

4مدیریت استراتژیک
مدیریت بازرگانی - سیاستگذاري بازرگانی

یت
یر

مد

اطالعات و دانش

مدیریت رسانه

مدیریت دولتی - رفتار سازمانی

مدیریت دولتی - تصمیم گیري و خط مشی 
گذاري عمومی

مدیریت بازرگانی - رفتار سازمانی و مدیریت 
منابع انسانی
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4مدیریت بازاریابی
3زبان تخصصی

3مدیریت تولید و عملیات
2تحقیق در عملیات
1آمار و روش تحقیق
3تحقیق در عملیات

2مدیریت تولید و عملیات
1آمار و روش تحقیق

2روش تحقیق در کسب وکار
3استراتژي بازاریابی

5استراتژي
2مدیریت پروژه هاي فناوري اطالعات

2تجارت الکترونیکی
2هوشمندي کسب و کار

2تئوري حسابداري
1حسابداري مدیریت
1حسابرسی پیشرفته

مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند

حسابداري

مدیریت بازرگانی - سیاستگذاري بازرگانی

مدیریت صنعتی- تولید و عملیات

مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

مدیریت راهبردي
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جهت کسب اطالعات تکمیلی در خصوص منابع دروس به وبگاه پردیس/ دانشکده  مراجعه فرمائید**
توجه : گرایشهاي موجود در جدول فوق شامل آزمون کتبی می باشد *


