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 ةاسىَ تعامی                                      
                          

 

   

 

 

 

 «تحعینی دکتری پذیرش ةدهن آزوّن استعدادُای درخضان در دهرٍ»ٍايِ  ةس اضاس آییٌ یر ةْغتیعْ داٍغگاُ

آيٓدتگان ه داٍغخٓیان  ٌ داٍظیاز ةعٓرای اضتػرادّای دردغان داٍغگاُ ه آئیٌ ٍايِ  یلات ه ـَاهریتحل هزارت غوٓم،

 0412-0413ةسای دهرُ دکتسی ةرهن آزيٓن ضال تحؽیوی  (1جدهل )ّای يَررج در  رعتِ ارعر یدهرُ کارعَاضيًتاز 

 سد.یپز یداٍغخٓ ي

 

تٓاٍَر ةِ ضاياٍِ حايع آيٓزعی داٍغگاُ عْیر  يی 1042/فرهردیي/25مغایت  1041/اسفٌد/16 تاریخکویِ يتلاؿیان از 

ه  يرارک اكرام ًٍایَرٍام ه ةارگزاری  يساحػِ ًٍٓدُ ه ٍطتت ةِ ثتت (https://golestan.sbu.ac.ir) ةْغتی ةِ ٍغاٍی

 .ٍیازی ةِ يساحػِ حـٓری ٍیطت

 

 ةاصد ةَ ُیچ عٌّان ةَ وعٌی پذیرش ًىی الزمرائَ درخّاست ه دارا ةّدن صرایط ا. 
  در ظّرت هجّد ُر گًَّ وغایرت در صرایط وتقاضیان ةا ضّاةط وّجّد در فراخّان، درخّاست ایضان

 .وّرد ةررسی قرار ًخّاُد گرفت
  َکٌد وٌزمَ پذیرش قععی ًیست ه ُیچگًَّ حّقی ةرای داهظنتان ایجاد ًىیپذیرش اهمیَ ة. 

 اوتیازی است کَ در چارچّب وقررات ةَ وتقاضیاًی ةا  استعداد درخضان دکتری پذیرش ةدهن آزوّن
وتقاضیان اوکان اعتراض  صّد ه ًَ حقی کَ وّرد وعامتَ ةاصد. از ایي ره،  صرایط ةرجستَ اععا وی

 .صدگان را ًدارًد ه ًحٍّ ارزیاةی داًضگاٍ ةرای وعرفی پذیرفتَ ًستت ةَ وعیارُا
 

  0ةرای ارائَ درخّاست الزمصرایط 
 .ضال از تاریخ ـارغ اهتحؽیوی يلكع کارعَاضی ارعر يتلاؿی گزعتِ ةاعر 2کًتس از  0412 اهل يْستا  -1

 ـارغ اهتحؽین عٍٓر.  30/16/0412يتلاؿیان ةایر حراکثس تا  -2

)ةا اغًال ؿسیب  06 یيَْرض یه ـَ ِیغوٓم پا یّا رعتِ یيلكع کارعَاضكاةن كتٓل حراكن يػرل  -3

 ( اضت.یًّتساز بیاغًال ؿسةرهن ) 06 یه رـتار یه غوٓم احتًاغ یغوٓم اٍطاٍ یّا ه رعتِ ًّتسازی(

  .اضت (یًّتساز بی)ةرهن اغًال ؿس 04ارعر  یيلكع کارعَاضكاةن كتٓل يػرل  حراكن -4

  دکتزی درخشان هایاستعداد بدون آسمون زشیفزاخوان پذ

 دانشگاه شهید بهشتی 1402-1403سال تحصیلی 
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 :از صرایط زیرداصتي حداقل یکی  -5

يطتذسج از  ه دادوی یا دارحیيػتتس غوًی پژهّغی  يخالت یکی از درعرُ یا چاپ پزیسـتِ یک يلاهِ -5-0

 ،ارعر، ٍفس اهل ةاعر  ٍايِ کارعَاضی ارعر کِ ٍام يتلاؿی ةػر از حزؼ ٍام اضتاد راًَّای پایان ٍايِ کارعَاضی پایان

 ػی)ةِ تغذ یحػو ای ه اغتتار ٍايػتتس، کى اتیيزکٓر ٍتایر در ـْسضت ٍغسيخالت پزیسش دَّرُ يلاالت  -0تتؽسُ

 ةاعَر. داٍغگاُ( یه ـَاهر یيػاهٍت پژهّغ

 ،ّای غوًی ه ؼَػتی ایسان یک ثتت ادتساع ةا داهری ه تأییر ٍْایی ضازيان پژهّظ-5-2

 ،اهًووی ةیٌيوی ه ّای غوًی يػتتس  در حغَٓارُل گسهّی هااٍفسادی یا  تا ضٓم اهلرتتِ -5-3

 ،یاهًپیاد غوًی داٍغخٓیی کغٓر پاٍشدّى تا اهلرتتِ  -5-4

اند  های دولتی گذرانده دانشگاهیا نوبت دوم های روزانه  ارشد خود را در دوره کارشناسی متقاضیانی که مقطع -5-5

 .هستندورودی خود  هم رشته و یا سوم در بین دانشجویان هم دوماول،  های و دارای رتبه

 ّای یکی از داٍغگاُيلكع کارعَاضی ارعر کِ داٍغخٓی  یيَْرض یه ـَ ِیغوٓم پا یّا رعتِ يتلاؿیان -2 تتؽسُ

ی، ظٌعتی ظّس يیرامدیخّاجَ ًع یظٌعتظٌعتی صریف، ظٌعتی اویرکتیر،  صِید ةِضتی، تِران،"
 "عالوَ ظتاظتایی ، ترةیت ودرس، صیراز، اظفِان،ایران اظفِان، فردهسی وضِد، تتریز، عنه ه ظٌعت

 .عٓد يی 4ٌ ةَر حایگشی 06ارعر ةاالی  يػرل کارعَاضیداعتٌ ّطتَر،  5 ةَرعسایف ةٓدُ ه هاحر یکی از 

 

 0تذکرات وِه
 یغوً حايع ٍٓر، پیام ،یؽیساٍتفاغ یغاه آيٓزش ه يٓضطات ّا داٍغگاُ کویِ انیداٍغخٓ ه آيٓدتگان داٍظ (0

ه يحٓر  ؽیسحـٓری ه آيٓزش حـٓری، ٍیًِ يخازی، ّای دهرُ ه دارٍرگان يرارک کارةسدی

عسکت  ةِ يخازکغٓر  از دارج ّای داٍغگاُ اهتحؽیالن ـارغ ه یدارح اتتاع آيٓدتگان ه داٍغخٓیان داٍظ

 ةاعَر. ًٍیعْیر ةْغتی  داٍغگاُ دکتسی دردغان ّایاضتػراد در ـسادٓان پزیسش ةرهن آزيٓن

يلكع کارعَاضی ارعر  یویةرهن آزيٓن ةایر ةا رعتِ تحؽ یدهرُ دکتس یيٓرد تلاؿا ةسا یویرعتِ تحؽ (2

  .اضت يسةٓط یآيٓزع  غْرُ گسهُ ةٌِ يٓؿٓع یػ ایيستتف ةاعر. تغذ یيتلاؿ

ّای کارعَاضی ارعر  از رعتِ ؼسـاو (2)جدهل ّای يَررج در  پزیسش ةرهن آزيٓن دهرُ دکتسی رعتِ (3

 در ایٌ حرهل ايکاٍپزیس اضت. يغذػ عرُ

حراکثس  یکارةسی ه گزرهاژُ حراگاٍِ يتلاؿ تٓاٍَر ةا پسدادت ّشیَِ حراگاٍِ ه دریاـت ٍاميی يتلاؿیان (4

 ةاعَر. (دٓد ارعر )يستتف ةا رعتِ کارعَاضیده رعتِ 

 .ّا ةاعر س يؤضطات ه داٍغگاُیضا یيلكع دکتس یِ تلاؿای پزیسش، داٍغخٓیر در زيان ارایٍتا یيتلاؿ (5

 یویضال تحؽدهرُ دکتسی ةرهن آزيٓن  سشیيغًٓل پز یّا رعتِدر  سییاحتًال تؾ َکِیةا تٓحِ ةِ ا (6

 خادیا یه یةسا یحل گٍِٓ چیداهقوب ّ یيٓرد تلاؿا ظیهحٓد دارد، هزا حزؼ رعتِ/گسا 0413-0412

 .کَر یًٍ
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يخاز  ،ٍايِ پزیسش ةرهن آزيٓن دکتسی تؾییس رعتِ یا يحن تحؽین اـساد پزیسـتِ عرُ ةساضاس آییٌ (4

 ٍیطت.

 يتلاؿیاٍی کِ در يْوت يلسر اكرام ةِ ثتت ٍام ایَتسٍتی ٍکسدُ ةاعَر، ةِ ّیچ هحِ ةسرضی ٍذٓاّر عر.يرارک  (5

 ، غرم احساز عسایف اههیِ یا غرم پزیسشٍلػ يرارک اةت ةسرضی پسهٍرُ ةٓدُ ه در ؼٓرتهحِ پسدادتی ة (6

 يطتسد ٍذٓاّر عر. 

 .ارعر ةایر ارائِ گسدد کارعَاضیتحؽیوی ٍام در يلكع دکتسی تًايی يرارک ٍْایی  تا يٓغر ثتت  (01

اٍؽساؼ از تحؽین در دهرُ رهزاٍِ يغًٓل  در ؼٓرتعرگان ةرهن آزيٓن اضتػرادّای دردغان  پزیسـتِ  (00

 عٍٓر. يلسرات آيٓزعی داٍغخٓیان اٍؽساـی يی

 .اضتپزیسش ٍْایی يتلاؿیان يَٓط ةِ تأییر ضازيان ضَخظ آيٓزش کغٓر   (02

ٍام، ةسرضی يرارک ه اعتؾال ةِ تحؽین يغذػ عٓد کِ داهقوب عسایف پزیسش  از ثتتچَاٍچِ در ّس يسحوِ   (03

از قسیق ایٌ ـسادٓان را ٍرارد یا يؾایستی ةیٌ يرارک ه يطتَرات ارائِ عرُ ةا اؼن يرارک هحٓد داعتِ ةاعر، 

 ر عر.عٓد ه يكاةق يلسرات ةا هی رـتار دٓاّ ٍام ه ادايِ تحؽین هی حوٓگیسی يی ةالـاؼوِ از ثتت

َظ یگش یأت يسکشیسداٍِ ّیر دةیی، يَٓط ةِ تأیعرگان غوًسـتِیپز یٍام ككػ ثتتةا غَایت ةِ ایَکِ   (04

اـت ین تا دریاعتؾال ةِ تحؽ یداٍغگاُ از ؼرهر ّس گٍِٓ گٓاّ اضت،ضازيان ضَخظ آيٓزش کغٓر  یغخٓداٍ

 ِ يػزهر اضت.یرییٌ تایا

ٍِٓ ّس  (05  ؼٓرت ادارُ حزب ه ّرایت اضتػرادّای دردغان یَتسٍتیا گاُیپا قیقس از يَحؽساو داهقوتان ةِ یرضاٍ اقالع گ

 .سدیپز یي

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بزای سبل دکتزی  ديرٌدرخطبن  َبیاستعدادرسبوی در خصًظ پذیزش بدين آسمًن َزگًوٍ اطالع

َبی درخطبن بٍ آدرس فقط اس طزیق يبگبٌ ادارٌ جذة ي َدایت استعداد 1402-1403تحصیلی 

https://www.sbu.ac.ir/web/eduvp/talent .داوطگبٌ مسئًلیتی در قببل  اوجبم خًاَد ضد

رسبوی اس طزق دیگز ودارد. السم است متقبضیبن اس سمبن ارائٍ درخًاست تب اعالم وتبیج وُبیی اطالع

يبگبٌ ایه مزبًط را اس طزیق  َبیي اطالعیٍ اخببرکلیٍ سش کطًر(، تبیید سبسمبن سىجص آمً پس اس)

 پیگیزی ومبیىد.

 ادارٌ جذة ي َدایت استعدادَبی درخطبن داوطگبٌ ضُید بُطتی
https://www.sbu.ac.ir/web/eduvp/talent 

sbutalent@sbu.ac.ir  :ٍرایبوبم  

https://www.sbu.ac.ir/web/eduvp/talent
https://www.sbu.ac.ir/web/eduvp/talent
https://www.sbu.ac.ir/web/eduvp/talent
https://www.sbu.ac.ir/web/eduvp/talent
mailto:sbutalent@sbu.ac.ir
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 0ًام ثتته وراحل ًحٍّ 

  ةِ آدرس  25/0/0412هؾایت  06/02/0410کویِ داهقوتان پزیسش ةرهن آزيٓن دکتسی ایٌ داٍغگاُ ةایر از تاریخ

https://golestan.sbu.ac.ir  ِعَاضِ کارةسی اٍظ آيٓدتگان يًتاز" "يتلاؿی پزیسش د از قسیق پیٍٓره يساحػ

 . ٍرضاياٍِ دارج عٓ ةِ داقسضپاری از ازپص  هاژُ دٓد را در ضاياٍِ تػسیؿ ًٍٓدُ هه گزر

 داو ةِ آدرس يخرhttps://golestan.sbu.ac.ir  هاژُ دٓد )تػسیؿ عرُ در ةا عَاضِ کارةسی ه گزريساحػِ ه

 ( ةِ ضاياٍِ هارد عٓیر. كتنيسحوِ 

  ه ةِ تکًین اقالغات الزم ةپسدازیر.  عرُ" هارد 1042 یدهرٍ دکتر ةدهن آزوّن رشیپذ"در ةذظ 

  ـسيت  یا ضاياٍِ گوطتان ةارا کِ از ایٌ پٓرتال ّایی ـسمالزم اضتWORD ُایر، پص از تکًین ةِ ـسيت  دریاـت ًٍٓد

PDF ه آٍْا را در ـسيت  ًٍٓدُاضکٌ  ةا هؿٓحيرارک الزم را  ضایس. ضپص رتترین ًٍاییPDF  ه ةا حخى کًتس از

ُا ةاید ةَ ظّرت تایپ صدٍ ةاصد. ةَ  کنیَ فرم سای ّس ـاین، در ضاياٍِ ةارگزاری ًٍاییر.کیوٓ ةایت ة 251
 صّد. ُایی کَ ةَ ظّرت دستی تکىیل صدٍ ةاصد، ترتیب اثر دادٍ ًىی فرم

  ًىایید.   ًگِداریُای ةعدی  را ةرای پیگیری صٌاسَ کارةری ه گذرهاژٍ خّد صىارٍ پرهًدٍ،الزم است 

 
 0ًام امکترهًیکی الزم ةرای ثتترک ودا

 KB 100حراکثس حخى ه  JPGـسيت  یک ككػِ غکص ةا (0

 ت يوی؛ ةِ ؼٓرت یک ـاین یکپارچِ ؼفحِ اهل عَاضَايِ ةِ اٍـًام تؽٓیس کار تؽٓیس  (2

اٍر ايػا َّػٓز    ضی ارعر دٓد دـاع کسدٍُايِ کارعَا يذؽٓص داهقوتاٍی کِ از پایان) ٍايِ کارعَاضی ارعرپایان ؼٓرتخوطِ دـاع از (3

 در ریشًٍسات داهقوب ثتت ٍغرُ اضت(ٍايِ  پایاندرحِ 

  ةِ ؼٓرت یک ـاین یکپارچِ  PDFةِ ـسيت  یش ًٍسات دهرُ کارعَاضیر (4

 کپارچِ ةِ ؼٓرت یک ـاین ی PDFریش ًٍسات دهرُ کارعَاضی ارعر ةِ ـسيت  (5

  0412-0413ـسم تلاؿای پزیسش ةرهن آزيٓن دهرُ دکتسی ضال  (6

  ٍايِ کارعَاضی ارعر پایانةا  یخیتسه-یه غوً یپژهّغ-یارتتاط يلاالت غوً رییتا یگٓاّ (4

 ارعر( یکارعَاض ه ی)يذؽٓص داهقوتان رتتِ اهل تا ضٓم يلكع کارعَاضی ویةستس تحؽ یّا رتتِ رییـسم تا (5

 )در ؼٓرت هحٓد( يررک يػتتس زةان (6

کِ الزم اضت ؼسـاو ةِ ؼػٓرت اهکتسهٍیکػی   ّشار تٓيان  ٍٓد ه پَج ه يػادل یکؽرریال  0651111 ةِ يتوؼ ٍام ّشیَِ ثتتپسدادت  (01

  هاریش گسدد. «ضاياٍِ حايع داٍغگاّی»از قسیق 

 

 د(0صّورةّظَ گرهٍ آوّزصی  تحّیلةَ ظّرت فیزیکی در رهز وعاحتَ )ایي ودارک ه وستٌدات ودارک اظل 

هّغی، ریش ًٍسات، اـتذػارات،  ّای پژ )يلاالت، گٓاّی اتًام قسحپژهّغی ّای آيٓزعی ه کویِ يرارک يسةٓط ةِ ضٓاةق ه ـػاهیت (0

)... 

  0412-0413ـسم تلاؿای پزیسش ةرهن آزيٓن دهرُ دکتسی ضال  (2

 ٍايِ کارعَاضی ارعر پایانةا  یخیتسه-یه غوً یپژهّغ-یارتتاط يلاالت غوً رییتا یگٓاّاؼن  (3

 ارعر( یيلكع کارعَاض ه یتا ضٓم يلكع کارعَاض )يذؽٓص داهقوتان رتتِ اهلی ویةستس تحؽ یّا رتتِ رییـسم تا (4

 

 

 

 

 

https://golestan.sbu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
https://golestan.sbu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
https://golestan.sbu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
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1042-1043ُای دارای پذیرش داًضجّ در وقعع دکتری سال تحعینی  ( رصت1َجدهل )  

 

 رصتَ /پژهُضکدٍداًضکدٍ

 ادةیات ه عنّم اًساًی

 تاریخ ایسان ةػر از اضالم -تاریخ 

 اٍگویطی ه ادةیات زةان

 زةان ه ادةیات غسةی

 ادةیات ـارضیزةان ه 

 ـوطفِ يحؾ

 ادةیات ـساٍطِ

 آيٓزش زةان ـارضی ةِ ؽیس ـارضی زةاٍان

 حايػِ عَاضی يطائن احتًاغی ایسان -حايػِ عَاضی 

 امِیات ه ادیان
 يررضی ادالؽ اضاليی

 یاضالي كسآن ه يتٓن –يررضی يػارؼ اضاليی 

 ایسان عَاضی صٌاسی ةٌیاد ایران

 حقّق

 غًٓيی حلٓؽ ةیٌ اهًون

 گزاری ةیٌ اهًووی   حلٓؽ تخارت ه ضسيایِ

 حلٓؽ ٍفت ه گاز

 حلٓؽ حشا ه حسم عَاضی

 حلٓؽ دؽٓؼی

 حلٓؽ غًٓيی

 يكاهػات حلٓؽ دآٍادُ -يكاهػات زٍان ه دآٍادُ خاًّادٍ

 عنّم اقتعادی ه سیاسی

 اكتؽاد ةیٌ اهًون -غوٓم اكتؽادی 

 اكتؽاد پٓهی -غوٓم اكتؽادی 

 رهاةف ةیٌ اهًون

 اٍریغِ ّای ضیاضی -غوٓم ضیاضی 

 صٌاسی عنّم ترةیتی ه رهان

 رهان عَاضی

 رهاٍغَاضی ةاهیَی

 رهاٍغَاضی تسةیتی

 رهاٍغَاضی ضاليت

 يریسیت آيٓزش غاهی -آيٓزش غاهی

 ةسٍايِ ریشی درضی

 عنّم صٌاختی ه وغز

 رهاٍغَاضی عَادتی -رهاٍغَاضی  -غوٓم عَادتی 

 يؾش ه عَادت -غوٓم اغؽاب عَادتی -غوٓم عَادتی 

 يرل ضازی عَادتی -غوٓم عَادتی 

 زةان عَاضی -غوٓم عَادتی
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 عنّم هرزصی ه تٌدرستی

 رـتار حسکتی

 حسکات اؼالحی -عَاضی هرزعی آضیب

 ـیشیٓهٓژی هرزعی

 ودیریت ه حساةداری

 حطاةراری

 يریسیت ةازاریاةی  -يریسیت ةازرگاٍی 

 يریسیت يَاةع اٍطاٍی  -يریسیت دههتی 

 تحلیق در غًویات -يریسیت ؼَػتی 

 تٓهیر ه غًویات -يریسیت ؼَػتی 

 عنّم ریاضی

 آيار

 حتس -ریاؿی

 َّرضِ تٓپٓهٓژی -ریاؿی

 ةیى ضَخی

 يحاضتات ٍسم ه ّٓش يؽَٓغی -غوٓم کايپیٓتس 

 ةیٓاٍفٓرياتیم

 عنّم زویي

 ریشی رهضتاییحؾساـیا ه ةسٍايِ 

 حؾساـیا ه ةسٍايِ ریشی عْسی

 حؾساـیای ضیاضی

 آب ه ّٓاعَاضی

 ژئٓيٓرـٓهٓژی

 تکتٍٓیم -غوٓم زيیٌ 

 ه چیَِ عَاضی عَاضی ـطین -غوٓم زيیٌ 

 ّای زیسزيیَی آب -غوٓم زيیٌ

 پتسههٓژی -غوٓم زيیٌ 

 زيیٌ عَاضی اكتؽادی -غوٓم زيیٌ 

 ضاياٍِ اقالغات حؾساـیاییضَخظ از دهر ه 

 عنّم صیىی ه ًفت

 عیًی آهی -عیًی 

 عیًی يػرٍی -عیًی 

 عیًی پویًس -عیًی 

 عیًی تخشیِ -عیًی 

 عیًی ـیشیک -عیًی

 عنّم وحیعی
 غوٓم ه يَْرضی يحیف زیطت

 اگسهاکٓهٓژی

 عنّم ه فٌاهری زیستی

 ـیشیٓهٓژی -زیطت عَاضی حآٍری 

 حآٍران دریا -زیطت عَاضی دریا 

 ةیٓتکَٓهٓژی کغاهرزی

 ضیطتًاتیم -زیطت عَاضی گیاّی 

 يیکسهةیٓهٓژی



 7 

 فیزیك

 ّا ذرات ةَیادی ه ٍظسیِ يیران -ـیشیم 

 گساٍظ ه کیْان عَاضی -ـیشیم 

 ّای پیچیرُ ـیشیم آياری ه ضاياٍِ -ـیشیم 

 اپتیم ه هیشر -ـیشیم 

 ـیشیم پالضًا -ـیشیم 

 ـیشیم يادُ چگال -ـیشیم 

 گیاُان ه وّاد اهمیَ دارهیی
 عیًی دارهئی -عیًی 

 ـیتٓعیًی

 میزر ه پالسىا
 ـٓتٍٓیم

 يَْرضی پالضًا

 ُای ًّیي ه وٌِدسی ُّافضا فٌاهری
 دیَايیم پسهاز ه کَتسل -يَْرضی ّٓا ــا 

 يَْرضی ــایی -يَْرضی ّٓا ــا 

 وعىاری ه صِرسازی
 عْسضازی

 يػػًاری

 امکترهًیك ه وخاةرات -وٌِدسی ةرق 

 اهکتسهٍیم -يَْرضی ةسؽ 

 ضیطتى -يذاةسات  -يَْرضی ةسؽ

 يذاةسات يیران ه يٓج -يَْرضی ةسؽ 

 کٌترل ه قدرت -وٌِدسی ةرق 
 كررت -يَْرضی ةسؽ 

 کَتسل -يَْرضی ةسؽ 

 وٌِدسی عىران، آب ه وحیط زیست

 زهشهِ -يَْرضی غًسان 

 آب ه ـاؿالب - يَْرضی يحیف زیطت

 ژئٓتکَیم -يَْرضی غًسان 

 يَْرضی ه يریسیت يَاةع آب -يَْرضی غًسان 

 وٌِدسی وکاًیك ه اًرژی

 تترین اٍسژی -يَْرضی يکاٍیم 

 قساحی کارةسدی -يَْرضی يکاٍیم 

 يَْرضی اٍسژی ّای تخریرپزیس

 ّای اٍسژی ـَاهری -يَْرضی ضیطتى ّای اٍسژی

 ای وٌِدسی ُستَ

 پستٓ پشعکی -يَْرضی ّطتِ ای 

 چسدِ ضٓدت -يَْرضی ّطتِ ای 

 راکتٓر -يَْرضی ّطتِ ای 

 کارةسد پستّٓا -يَْرضی ّطتِ ای 

 

 وٌِدسی ه عنّم کاوپیّتر

 يػًاری ضیطتى ّای کايپیٓتسی -يَْرضی کايپیٓتس

 ٍسم اـشار -يَْرضی کايپیٓتس 

 ّای اقالغاتیيریسیت ضیطتى   -يَْرضی ـَاهری اقالغات

 ّٓش يؽَٓغی ه رةاتیکش -يَْرضی کايپیٓتس
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تّاًٌد ةرای پذیرش در  وی (2) در جدهل وضخط صدٍُای  ارصد رصتَ  امتحعیالن کارصٌاسی فارغداًضجّیان/ 
 تقاضای خّد را ارائَ ًىایٌد.دکتری ایي جدهل ُای  رصتَ

 ُای دکتری در ةرخی رصتَ ُای وجاز کارصٌاسی ارصد ةرای ارائَ تقاضا ( رصت2َجدهل )

 کارصٌاسی ارصد دکتری
ریشی آيٓزش غاهی، آيٓزش ه ةْطازی يَاةع اٍطاٍی، يریسیت  ریشی درضی، يریسیت ه ةسٍايِ ةسٍايِ ةرًاوَ ریزی درسی

آيٓزعی، تاریخ ه ـوطفِ آيٓزش ه پسهرش، تکَٓهٓژی آيٓزعی، تحلیلات آيٓزعی، آيٓزش ه پسهرش پیظ 

 پسهرش اةترایی، آيٓزش ةشرگطاالندةطتاٍی، آيٓزش ه 

آوّزش عامی0 گرایش 
ةرًاوَ ریزی درسی در 

 آوّزش عامی
 شی0 گرایآوّزش عام

یآوّزش عام تیریود  

 یآوّزص تیریود
 رهاٍغَاضی ضاليت، رهاٍغَاضی ةاهیَی، رهاٍغَاضی ةاهیَی کٓدک ه ٍٓحٓان، يغاهرُ تٓاٍتذغی رهاًضٌاسی سالوت

عَاضی ؼَػتی ه ضازياٍی عَاضی غًٓيی، رهان رهان رهان صٌاسی  

 رهاٍغَاضی ضاليت، رهاٍغَاضی ةاهیَی کٓدک ه ٍٓحٓان، رهاٍغَاضی ةاهیَی، يغاهرُ دآٍادُ رهاًضٌاسی ةامیٌی

 رهاٍغَاضی تسةیتی، رهان ضَخی، رهاٍغَاضی ةاهیَی کٓدک ه ٍٓحٓان، يغاهرُ يررضِ رهاًضٌاسی ترةیتی

عَاضی، کٓدکان اضتثَایی، غوٓم تسةیتی، يغاهرُ،  َادتی، غوٓم کايپیٓتس، رهاٍغَاضی، آيار، زةانغوٓم ع عنّم صٌاختی

ریاؿی، آيار، يَْرضی کايپیٓتس، يَْرضی ةسؽ، اكتؽاد، يَْرضی پشعکی، ـیشیٓهٓژی پشعکی، ـیشیٓهٓژی 

 عَاضی حآٍری حآٍری، زیطت

 -يَْرضی عیًی، يَْرضی پویًسیشاضیٓن، يَْرضی ؼَایع پویًستکَٓهٓژی پویًس، ؼَایع پویًس، غوٓم ه  صیىی پنیىر

ّای يذتوؿ عیًی )عیًی تخشیِ، عیًی پویًس، عیًی آهی، عیًی يػرٍی،  گسایظ ةایٓيتسیال، گسایظ

 عیًی ـیشیک(

 ضاليیّای ةاضتاٍی، تاریخ ایسان ةاضتان، زةان ه ادةیات ـارضی، تاریخ ایسان ا ایساٍغَاضی، ـسَّگ ه زةان ایراًضٌاسی

وٌِدسی دیٌاویک 
 پرهاز ه کٌترل

 يَْرضی ّٓاــا، يَْرضی ةسؽ، يَْرضی يکاٍیک، ریاؿی کارةسدی

 يَْرضی ّٓا ــا، يَْرضی غًسان، يَْرضی يکاٍیک، ـیشیک وٌِدسی فضایی

 


