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 (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔطبِعبت ص٘بٖ  -فّؼفٝ عّْٛ اختٕبعی -تجّیغ ٚ استجبطبت اختٕبعی (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔدٕٛعٝ عّْٛ اختٕبعی 

ثش٘بٔٝ  -ٔذیشیت خذٔبت اختٕبعی -ایٌزاسی ٔٙطمٝثش٘بٔٝ سیضی ٚ ػیبػت -پظٚٞؾ عّْٛ اختٕبعی -ٔطبِعبت فشٍٞٙی ٚ سػب٘ٝ

 (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ؿیعٝ ؿٙبػی  -ایشاٖ ؿٙبػی -ٔذدوبسی اختٕبعی -عّْٛ استجبطبت اختٕبعی -حمٛق استجبطبت -سیضی ؿٟشی

تٕبٔی )إُِّ عّْٛ ػیبػی ٚ سٚاثط ثیٗ -ختٕبعی ٔؼّٕیٗدا٘ؾ ا (-ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی فشٍٞٙی)أٛس فشٍٞٙی -خبٔعٝ ؿٙبػی 

فمٝ  -خبٔعٝ ؿٙبػی خٛا٘بٖ-ثش٘بٔٝ سیضی اختٕبعی  -ایثش٘بٔٝ سیضی ٔٙطمٝ -سفبٜ اختٕبعی -ثش٘بٔٝ سیضی سفبٜ اختٕبعی (-ٞبٌشایؾ

تٛػعٝ  -ً٘ ٚ تٕذٖتبسیخ فشٜ -اػطٛسٜ ؿٙبػی -صثبٖ ؿٙبػی-ثبػتبٖ ؿٙبػی -سٚا٘ـٙبػی -فمٝ ٚ حمٛق خب٘ٛادٜ -ٚ حمٛق

 سٚػتبیی
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 رفاُ اجتواعی

 3 سفبٜ اختٕبعی ٞبیػیبػت٘ظشیٝ ٞب ٚ .1

 
 (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔطبِعبت ص٘بٖ  -فّؼفٝ عّْٛ اختٕبعی -تجّیغ ٚ استجبطبت اختٕبعی (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔدٕٛعٝ عّْٛ اختٕبعی 

ثش٘بٔٝ  -ٔذیشیت خذٔبت اختٕبعی -ایٔٙطمٌٝزاسی ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ػیبػت -پظٚٞؾ عّْٛ اختٕبعی-ٔطبِعبت فشٍٞٙی ٚ سػب٘ٝ 

 (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ؿیعٝ ؿٙبػی  -ایشاٖ ؿٙبػی -ٔذدوبسی اختٕبعی -عّْٛ استجبطبت اختٕبعی -حمٛق استجبطبت -سیضی ؿٟشی

أی تٓ)إُِّ عّْٛ ػیبػی ٚ سٚاثط ثیٗ -دا٘ؾ اختٕبعی ٔؼّٕیٗ (-ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی فشٍٞٙی)أٛس فشٍٞٙی  -خبٔعٝ ؿٙبػی

فمٝ  -خبٔعٝ ؿٙبػی خٛا٘بٖ -ثش٘بٔٝ سیضی اختٕبعی -ایثش٘بٔٝ سیضی ٔٙطمٝ -سفبٜ اختٕبعی -ثش٘بٔٝ سیضی سفبٜ اختٕبعی (-ٞبٌشایؾ

تٛػعٝ  -تبسیخ فشًٞٙ ٚ تٕذٖ -اػطٛسٜ ؿٙبػی -صثبٖ ؿٙبػی-ثبػتبٖ ؿٙبػی -سٚا٘ـٙبػی -فمٝ ٚ حمٛق خب٘ٛادٜ -ٚ حمٛق

 سٚػتبیی

 2 اختٕبعیؿشایط فشٍٞٙی سفبٜ .2

 

 2 ػبختبسٞبی سفبٜ اختٕبعی.3

 

 1 اصَٛ ٚ ا٘ذیـٝ ٞبی تعبٚ٘ی.4

 

 

 

 هددکاری اجتواعی

 3 ٔذدوبسی اختٕبعی ٞبیسٚؽ٘ظشیٝ ٞب ٚ .1

 (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔطبِعبت ص٘بٖ  -فّؼفٝ عّْٛ اختٕبعی -تجّیغ ٚ استجبطبت اختٕبعی (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔدٕٛعٝ عّْٛ اختٕبعی  

ثش٘بٔٝ  -ٔذیشیت خذٔبت اختٕبعی -ایٌزاسی ٔٙطمٝثش٘بٔٝ سیضی ٚ ػیبػت -پظٚٞؾ عّْٛ اختٕبعی -ٔطبِعبت فشٍٞٙی ٚ سػب٘ٝ

 (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ؿیعٝ ؿٙبػی  -ایشاٖ ؿٙبػی -ٔذدوبسی اختٕبعی -عّْٛ استجبطبت اختٕبعی -حمٛق استجبطبت -سیضی ؿٟشی

تٕبٔی )إُِّ عّْٛ ػیبػی ٚ سٚاثط ثیٗ -دا٘ؾ اختٕبعی ٔؼّٕیٗ (-ٔٝ سیضی فشٍٞٙیٔذیشیت ٚ ثش٘ب)أٛس فشٍٞٙی –خبٔعٝ ؿٙبػی 

فمٝ  -خبٔعٝ ؿٙبػی خٛا٘بٖ -ثش٘بٔٝ سیضی اختٕبعی -ایثش٘بٔٝ سیضی ٔٙطمٝ -سفبٜ اختٕبعی -ثش٘بٔٝ سیضی سفبٜ اختٕبعی (-ٞبٌشایؾ

تٛػعٝ  -تبسیخ فشًٞٙ ٚ تٕذٖ -اػطٛسٜ ؿٙبػی–صثبٖ ؿٙبػی  -ثبػتبٖ ؿٙبػی -سٚا٘ـٙبػی -فمٝ ٚ حمٛق خب٘ٛادٜ -ٚ حمٛق

 سٚػتبیی

 2 ٔؼبئُ ٚ آػیت ؿٙبػی اختٕبعی.2

  اختٕبعی( خذٔبت)سٚؽ تحمیك دس ٔذدوبسی .3

1 

  ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی دس خذٔبت اختٕبعی.4
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 حمَق عوَهی

 2 (تطجیمی -ایشاٖ )حمٛق اػبػی.1

 
 -التصبد ٘فت ٚ ٌبص -إُِّ ٘فت ٚ ٌبصٔذیشیت لشاسدادٞبی ثیٗ -ٔجب٘ی حمٛق اػالٔیفمٝ ٚ  -ٞبی حمٛقتٕبٔی ٌشایؾ

 (ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)عّْٛ ػیبػی  -فمٝ ٚ حمٛق خب٘ٛادٜ -فمٝ ٚ حمٛق (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔطبِعبت ص٘بٖ 
 2 (تطجیمی –ایشاٖ )حمٛق اداسی.2

 
 1 ٔتٖٛ حمٛلی ثٝ صثبٖ اٍّ٘یؼی.3

 
 عوَهیالولل حمَق تیي

حمٛق  -إِّّیحمٛق ػبصٔبٟ٘بی ثیٗ ؿبُٔ)حمٛق ثیٗ إُِّ عٕٛٔی .1

-إُِّ ثـشحمٛق ثیٗ -إِّّیحمٛق ٔؼئِٛیت ثیٗ -إُِّ التصبدیثیٗ

حمٛق دسیبٞب ٚ سٚؿٟبی حمٛلی حُ ٚ فصُ اختالفبت  -حمٛق ٔعبٞذات

 (إِّّیثیٗ
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 -التصبد ٘فت ٚ ٌبص -إُِّ ٘فت ٚ ٌبصٔذیشیت لشاسدادٞبی ثیٗ -فمٝ ٚ ٔجب٘ی حمٛق اػالٔی -ٞبی حمٛقتٕبٔی ٌشایؾ

 (ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)عّْٛ ػیبػی  -فمٝ ٚ حمٛق خب٘ٛادٜ -فمٝ ٚ حمٛق (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔطبِعبت ص٘بٖ 

 1 ٔتٖٛ حمٛلی ثٝ صثبٖ اٍّ٘یؼی.2

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست
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 آسهَى دکتزی
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حمَق جشا ٍ جزم 

 ضٌاسی

 1 (عٕٛٔی ٚ اختصبصی)حمٛق خضا .1

 

 -التصبد ٘فت ٚ ٌبص -إُِّ ٘فت ٚ ٌبصٔذیشیت لشاسدادٞبی ثیٗ -فمٝ ٚ ٔجب٘ی حمٛق اػالٔی -ٞبی حمٛقتٕبٔی ٌشایؾ

 (ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)عّْٛ ػیبػی  -فمٝ ٚ حمٛق خب٘ٛادٜ -فمٝ ٚ حمٛق (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔطبِعبت ص٘بٖ 

 1 آییٗ دادسػی ویفشی.2

 

 1 خشْ ؿٙبػی.3

 

 1 ٔتٖٛ حمٛلی ثٝ صثبٖ اٍّ٘یؼی.4

 

 

 

 حمَق خصَصی

 1 حمٛق ٔذ٘ی.1

 

 -التصبد ٘فت ٚ ٌبص -إُِّ ٘فت ٚ ٌبصٔذیشیت لشاسدادٞبی ثیٗ -اػالٔی فمٝ ٚ ٔجب٘ی حمٛق -ٞبی حمٛقتٕبٔی ٌشایؾ

 (ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)عّْٛ ػیبػی  -فمٝ ٚ حمٛق خب٘ٛادٜ -فمٝ ٚ حمٛق (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔطبِعبت ص٘بٖ 

 1 حمٛق تدبست.2

 

 1 آییٗ دادسػی ٔذ٘ی.3

 

 1 ٔتٖٛ حمٛلی ثٝ صثبٖ اٍّ٘یؼی.4

 

 

 جاهعِ -علَم سیاسی

 ضٌاسی سیاسی

 2 خبٔعٝ ؿٙبػی ػیبػی.1

 -إُِّالتصبد ثیٗ -خغشافیبی ػیبػی -خبٔعٝ ؿٙبػی (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)إُِّ ٔدٕٛعٝ عّْٛ ػیبػی ٚ سٚاثط ثیٗ 

عّْٛ  -صثبٖ سٚػی -صثبٖ إِٓب٘ی -صثبٖ اٍّ٘یؼی -ٔطبِعبت آٔشیىبی ؿٕبِی (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔدٕٛعٝ ٔطبِعبت خٟبٖ 

 -خبٔعٝ ؿٙبػی ا٘مالة اػالٔی -ٔعبسف اػالٔی ٚ عّْٛ ػیبػی -ٔذیشیت -عّْٛ تشثیتی -استجبطبتعّْٛ  -اختٕبعی

اطالعبت  (-ٌشایؾ ا٘مالة اػالٔی)ٔذسػی ٔعبسف اػالٔی  (-سٜ)ٞبی أبْ خٕیٙی ؿٙبخت ا٘ذیـٝ -ایٔطبِعبت ٔٙطمٝ

 (ٞبٌشایؾ وّیٝ)اِٟیبت ٚ ٔعبسف اػالٔی  -إُِّٞبی حمٛق ثیٗتٕبْ ٌشایؾ -اػتشاتظیه

 1 (اػالْ ٚایشاٖ ٚ غشة)ا٘ذیـٝ ػیبػی .2

 

 1 تحٛالت ػیبػی اختٕبعی ایشاٖ ٔعبصش. 3

 

 1 سٚؽ تحمیك ٚ سٚؽ ؿٙبػی. 4

 

 

 

هسائل  -علَم سیاسی

 ایزاى

 2 تحٛالت ػیبػی اختٕبعی ایشاٖ ٔعبصش.1

 -إُِّالتصبد ثیٗ -خغشافیبی ػیبػی -ؿٙبػیخبٔعٝ  (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)إُِّ ٔدٕٛعٝ عّْٛ ػیبػی ٚ سٚاثط ثیٗ 

عّْٛ  -صثبٖ سٚػی -صثبٖ إِٓب٘ی -صثبٖ اٍّ٘یؼی -ٔطبِعبت آٔشیىبی ؿٕبِی (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔدٕٛعٝ ٔطبِعبت خٟبٖ 

 -خبٔعٝ ؿٙبػی ا٘مالة اػالٔی -ٔعبسف اػالٔی ٚ عّْٛ ػیبػی -ٔذیشیت -عّْٛ تشثیتی -عّْٛ استجبطبت -اختٕبعی

اطالعبت  (-ٌشایؾ ا٘مالة اػالٔی)ٔذسػی ٔعبسف اػالٔی  (-سٜ)ٞبی أبْ خٕیٙی ؿٙبخت ا٘ذیـٝ -ایٜٔطبِعبت ٔٙطك

 (ٞبوّیٝ ٌشایؾ)اِٟیبت ٚ ٔعبسف اػالٔی  -إُِّٞبی حمٛق ثیٗتٕبْ ٌشایؾ -اػتشاتظیه

 1 (اػالْ ٚ ایشاٖ ٚ غشة)ا٘ذیـٝ ػیبػی .2

 

 1 خبٔعٝ ؿٙبػی.3

 

 1 ؿٙبػیسٚؽ تحمیك ٚ سٚؽ .4

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى
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4 
 

ّای پذیزًدُ در رضتِ

 آسهَى دکتزی
 تَاًٌد در ایي رضتِ ضزکت کٌٌدای هیّای هزتثط کِ فارغ التحصیالى همطع کارضٌاسی ارضد ٍ یا دکتزی حزفِرضتِ ضشایت عٌاٍیي درٍس اهتحاًی تزای آسهَى کتثی

 

 

 

-اًدیطِ -علَم سیاسی

 ّای سیاسی

 2 (غشةاػالْ ٚ ایشاٖ ٚ )ا٘ذیـٝ ػیبػی . 1

 -إُِّالتصبد ثیٗ -خغشافیبی ػیبػی -خبٔعٝ ؿٙبػی (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)إُِّ ٔدٕٛعٝ عّْٛ ػیبػی ٚ سٚاثط ثیٗ 

عّْٛ  -صثبٖ سٚػی -صثبٖ إِٓب٘ی -صثبٖ اٍّ٘یؼی -ٔطبِعبت آٔشیىبی ؿٕبِی (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔدٕٛعٝ ٔطبِعبت خٟبٖ 

 -خبٔعٝ ؿٙبػی ا٘مالة اػالٔی -ٔعبسف اػالٔی ٚ عّْٛ ػیبػی -ٔذیشیت -عّْٛ تشثیتی -عّْٛ استجبطبت -اختٕبعی

اطالعبت  (-ٌشایؾ ا٘مالة اػالٔی)ٔذسػی ٔعبسف اػالٔی  (-سٜ)ٞبی أبْ خٕیٙی ؿٙبخت ا٘ذیـٝ -ایٔطبِعبت ٔٙطمٝ

 (ٞبوّیٝ ٌشایؾ)اِٟیبت ٚ ٔعبسف اػالٔی  -إُِّٞبی حمٛق ثیٗتٕبْ ٌشایؾ -اػتشاتظیه

 ؿٙبػی ػیبػیخبٔعٝ . 2
1 

 1 تحٛالت ػیبػی اختٕبعی ایشاٖ ٔعبصش. 3

 

 1 سٚؽ تحمیك ٚ سٚؽ ؿٙبػی. 4

 

 

 

 الوللرٍاتط تیي

 تبسیخ سٚاثط ثیٗ إُِّ.1

 
 -إُِّالتصبد ثیٗ -خغشافیبی ػیبػی -خبٔعٝ ؿٙبػی (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)إُِّ ٔدٕٛعٝ عّْٛ ػیبػی ٚ سٚاثط ثیٗ 2

عّْٛ  -صثبٖ سٚػی -صثبٖ إِٓب٘ی -صثبٖ اٍّ٘یؼی -ٔطبِعبت آٔشیىبی ؿٕبِی (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔدٕٛعٝ ٔطبِعبت خٟبٖ 

 -خبٔعٝ ؿٙبػی ا٘مالة اػالٔی -ٔعبسف اػالٔی ٚ عّْٛ ػیبػی -ٔذیشیت -عّْٛ تشثیتی -عّْٛ استجبطبت -اختٕبعی

اطالعبت  (-سایؾ ا٘مالة اػالٔیي)ٔذسػی ٔعبسف اػالٔی  (-سٜ)ٞبی أبْ خٕیٙی ؿٙبخت ا٘ذیـٝ -ایٔطبِعبت ٔٙطمٝ

 (ٞبوّیٝ ٌشایؾ)اِٟیبت ٚ ٔعبسف اػالٔی  -إُِّٞبی حمٛق ثیٗتٕبْ ٌشایؾ -اػتشاتظیه

 اصَٛ ٚ ٘ظشیٝ ٞبی سٚاثط ثیٗ إُِّ.2

 
2 

  (ٞدشی ؿٕؼی تب وٖٙٛ 1300اص )ػیبػت ٚ سٚاثط خبسخی ایشاٖ .3

2 

 2 ػیبػت خبسخی لذست ٞبی ثضسي پغ اص خًٙ ػشد.4

  

 

 

رفتار  -هدیزیت تاسرگاًی

ساسهاًی ٍ هدیزیت هٌاتع 

 اًساًی

 2 (ٔجب٘ی، سفتبس ػبصٔب٘ی ٚ ٔٙبثع ا٘ؼب٘ی)تئٛسی ٞبی ػبصٔبٖ ٚ ٔذیشیت .1

 

 

 ٞبسؿتٝ تٕبٔی 

  ٔذیشیت اػتشاتظیه.2

1 

  (سفتبس ٔصشف وٙٙذٜ، ثبصاسیبثی ثیٗ إُِّ ٚ ثبصاس یبثی صٙعتی)ثبصاسیبثی .3

1 

 1 سٚؽ تحمیك.4

 

 

 -هدیزیت تاسرگاًی

هدیزیت سیاستگذاری 

 تاسرگاًی

 1 (ٔجب٘ی، سفتبس ػبصٔب٘ی ٚ ٔٙبثع ا٘ؼب٘ی)تئٛسی ٞبی ػبصٔبٖ ٚ ٔذیشیت . 1

 

 

 ٞبسؿتٝ تٕبٔی 

 2 ٔذیشیت اػتشاتظیه.2

 

 1 (سفتبس ٔصشف وٙٙذٜ، ثبصاسیبثی ثیٗ إُِّ ٚ ثبصاس یبثی صٙعتی)ثبصاسیبثی .3

 

 1 تحمیك سٚؽ.4

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست
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ّای پذیزًدُ در رضتِ

 آسهَى دکتزی
 تَاًٌد در ایي رضتِ ضزکت کٌٌدای هیّای هزتثط کِ فارغ التحصیالى همطع کارضٌاسی ارضد ٍ یا دکتزی حزفِرضتِ ضشایت عٌاٍیي درٍس اهتحاًی تزای آسهَى کتثی

 

 

 -هدیزیت تاسرگاًی

 هدیزیت تاساریاتی

 1 (ٔجب٘ی، سفتبس ػبصٔب٘ی ٚ ٔٙبثع ا٘ؼب٘ی)تئٛسی ٞبی ػبصٔبٖ ٚ ٔذیشیت . 1

 

 

 ٞبتٕبٔی سؿتٝ 

 1 ٔذیشیت اػتشاتظیه.2

 2 (سفتبس ٔصشف وٙٙذٜ، ثبصاسیبثی ثیٗ إُِّ ٚ ثبصاس یبثی صٙعتی)ثبصاسیبثی .3

 

 1 سٚؽ تحمیك.4

 

 

 -هدیزیت دٍلتی

گیزی ٍ خط هطی تصوین

 گذاری عوَهی

 4 ٌزاسی عٕٛٔیتئٛسی ٞب ٚ ٔذَ ٞبی خط ٔـی .1

 

 

 ٞبتٕبٔی سؿتٝ 

 2 تئٛسی ٞبی ٔذیشیت دِٚتی.2

 

 3 تئٛسی ٞبی ػبصٔبٖ ٚ ٔذیشیت.3

 

 2 سٚؽ ؿٙبػی تحمیك دس ٔذیشیت.4

 

 

 

رفتار  -هدیزیت دٍلتی

 ساسهاًی

 4 سفتبس ػبصٔب٘ی.1

 

 

 ٞبتٕبٔی سؿتٝ 

 2 تئٛسی ٞبی ٔذیشیت دِٚتی. 2

 

 3 ٔذیشیتتئٛسی ٞبی ػبصٔبٖ ٚ .3

 

 سٚؽ ؿٙبػی تحمیك دس ٔذیشیت.4
2 

 

 

 

 -هدیزیت دٍلتی

هدیزیت تطثیمی ٍ 

 تَسعِ

 4 ٘ظشیٝ ٞب ٚ ٔذَ ٞبی تطجیمی ٚ تٛػعٝ.1

 

 

 ٞبتٕبٔی سؿتٝ 

 2 تئٛسی ٞبی ٔذیشیت دِٚتی.2

 

 3 تئٛسی ٞبی ػبصٔبٖ ٚ ٔذیشیت.3

 2 سٚؽ ؿٙبػی تحمیك دس ٔذیشیت.4

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست
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 ّای پذیزًدُ دررضتِ

 آسهَى دکتزی
 تَاًٌد در ایي رضتِ ضزکت کٌٌدای هیّای هزتثط کِ فارغ التحصیالى همطع کارضٌاسی ارضد ٍ یا دکتزی حزفِرضتِ ضشایت عٌاٍیي درٍس اهتحاًی تزای آسهَى کتثی

 

 

 -هدیزیت دٍلتی

 هدیزیت هٌاتع اًساًی

 4 ٔذیشیت ٔٙبثع ا٘ؼب٘ی پیـشفتٝ.1

 

 ٞبسؿتٝ ٔبٔی ت

 2 ٞبی ٔذیشیت دِٚتیتئٛسی . 2

 3 تئٛسی ٞبی ػبصٔبٖ ٚ ٔذیشیت. 3

 2 سٚؽ ؿٙبػی تحمیك دس ٔذیشیت.4

 

 

هدیزیت فٌاٍری 

هدیزیت  -اطالعات

 خدهات ٍ تَسعِ فٌاٍری

 

 

 

 2 ػیؼتٓ ٞبی اطالعبت ٔذیشیت ؿبُٔ سٚؽ ؿٙبػی ایدبد ػیؼتٓ.1

 

 

 تٕبٔی سؿتٝ ٞب

 1 ٔٙطك فبصی ٚ ٞٛؽ ٔصٙٛعی. 2

 1 ػبٔب٘ٝ ٞبی ثش٘بٔٝ سیضی ٔٙبثع ا٘ؼب٘ی . 3

 ٔذِؼبصی اطالعبت ػبصٔبٖ. 4

  

1 

 

 -هدیزیت صٌعتی

 تحمیك در عولیات

 2 ....تحمیك دس عّٕیبت ؿبُٔ ٔذِؼبصی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی غیش خطی ٚ .1

 

 

 

 ٞبسؿتٝ تٕبٔی 

 1 ػیؼتٓ ٞبی صف ٚ ؿجیٝ ػبصی.2

 1 سٚؽ ٞبی تصٕیٓ ٌیشی چٙذ ٔعیبسٜ.3

 

 1 ...ٔذیشیت تِٛیذ ٚ عّٕیبت ؿبُٔ ٔذیشیت ویفیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی تِٛیذ ٚ.4

 

 

 -هدیزیت صٌعتی

 هدیزیت تَلید ٍ عولیات

 2 ...ٔذیشیت تِٛیذ ٚ عّٕیبت ؿبُٔ ثش٘بٔٝ سیضی تِٛیذ ٚ ٔٛخٛدی ٚ.1

 
 

 

 ٞبسؿتٝ تٕبٔی 

 1 تحمیك دس عّٕیبت.2

 1 سٚؽ ٞبی تصٕیٓ ٌیشی.3

 1 ویفیتٔذیشیت .4

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست
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ّای پذیزًدُ در آسهَى رضتِ

 دکتزی

 تَاًٌد در ایي رضتِ ضزکت کٌٌدای هیّای هزتثط کِ فارغ التحصیالى همطع کارضٌاسی ارضد ٍ یا دکتزی حزفِرضتِ ضزایة عٌاٍیي درٍس اهتحاًی تزای آسهَى کتثی

 

 

هدیزیت  -هدیزیت تکٌَلَصی

 تحمیك ٍ تَسعِ

 1 فٙبٚسیاسصیبثی ٚ پیؾ ثیٙی .1

 

 

 ٞبسؿتٝتٕبٔی 

 1 ٕٞىبسی ٞبی فٙبٚسی ٚ ٔبِىیت فىشی.2

 1 اػتشاتظی فٙبٚسی.3

 

 1 ٘ظشیبت التصبدی فٙبٚسی.4

 

 

 گزدضگزی

 2 سٚؽ تحمیك ٚ سٚؽ ٞبی وٕی دس ٌشدؿٍشی.1

 
 

 ٞبسؿتٝتٕبٔی 
 2 ثش٘بٔٝ سیضی ٚ تٛػعٝ پبیذاس ٌشدؿٍشی.2

 

 2 سفتبس ٔصشف وٙٙذٜثبصاسیبثی دس ٌشدؿٍشی ٚ .3

 

 

-هدیزیت لزاردادّای تیي

 الوللی ًفت ٍ گاس

 1 التصبد ا٘شصی.1

 

 

 ٞبتٕبٔی سؿتٝ

 1 حمٛق لشاسدادٞب.2

 

 حمٛق ثیٗ إِّّی ٘فت ٚ ٌبص.3

 

1 

 

 1 (التصبدی ٔذیشیتی -حمٛلی) ٔتٖٛ تخصصی ثٝ صثبٖ اٍّ٘یؼی.4

 

 

 

 هالی

 1 تحمیك دس عّٕیبت.1

 

 

 ٞبسؿتٝتٕبٔی 

 1 سٚؽ ٞبی تصٕیٓ ٌیشی چٙذ ٔعیبسٜ.2

 

 1 ػبصٔبٖ ٞب ٚ ٟ٘بد ٞبی پِٛی ٚ ٔبِی.3

 

 1 ٔذیشیت ػشٔبیٝ ٌزاسی ؿبُٔ سٚؽ ؿٙبػی ایدبد ػیؼتٓ.4

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست
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ّای پذیزًدُ در آسهَى رضتِ

 دکتزی
 تَاًٌد در ایي رضتِ ضزکت کٌٌدای هیارضد ٍ یا دکتزی حزفِّای هزتثط کِ فارغ التحصیالى همطع کارضٌاسی رضتِ ضشایت عٌاٍیي درٍس اهتحاًی تزای آسهَى کتثی

 

 

 

 حساتداری

 1 تئٛسی ٞبی حؼبثذاسی.1

 

 

 ٔذیشیت ٔبِی ٚ عّْٛ ٔبِی -ٞبی التصبدتٕبٔی ٌشایؾ -ٞبی ٔذیشیتتٕبٔی ٌشایؾ -حؼبثذاسی

 1 حؼبثذاسی ثخؾ عٕٛٔی.2

 

 1 حؼبثشػی پیـشفتٝ.3

 1 حؼبثذاسی ٔذیشیت.4

 

 

 فلسفِ تطثیمی

 1 (ٔتعبِیٝ/اؿشاق/ ٔـبء)فّؼفٝ اػالٔی .1

-تٕبٔی ٌشایؾ -ٞبی اِٟیبت ٚ ٔعبسف اػالٔیٞب ٚ ٌشایؾتٕبٔی سؿتٝ -ٞب ثب ٌشایؾ فّؼفٝٞبی فّؼفٝ ٚ سؿتٝتٕبٔی سؿتٝ

 (ٞبؽتٕبٔی ٌشای)التصبد  -ٞبی ٞٙشتٕبٔی سؿتٝ -تبسیخ عّٓ دٚسٜ اػالٔی -ٞبی فیضیهتٕبٔی ٌشایؾ -ٞبی سیبضی

فّؼفٝ  -ٍُٞ -وب٘ت -دوبست/ اسػطٛ/ افالطٖٛ )فّؼفٝ غشة .2

 (اٌضیؼتب٘غ
1 

 (٘فغ ٚ ثذٖ/ وّیبت/ عّیت/ ٚخٛد ٚ عذْ)فّؼفٝ تطجیمی .3
5/1 

 

 

 

 فلسفِ ٌّز

 2 ٔجب٘ی ٚ تبسیخ صیجبیی ؿٙبػی.1

 

-تٕبٔی ٌشایؾ -اِٟیبت ٚ ٔعبسف اػالٔیٞبی ٞب ٚ ٌشایؾتٕبٔی سؿتٝ -ٞب ثب ٌشایؾ فّؼفٝٞبی فّؼفٝ ٚ سؿتٝتٕبٔی سؿتٝ

 (ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)التصبد  -ٞبی ٞٙشتٕبٔی سؿتٝ -تبسیخ عّٓ دٚسٜ اػالٔی -ٞبی فیضیهتٕبٔی ٌشایؾ -ٞبی سیبضی

 

 1 (غشة ٚ اػالٔی)تبسیخ ٞٙش .2

 1 ٞٙش ٚ صیجبیی دس حىٕت ٚ عشفبٖ اػالٔی.3

 ٞٙشیٚ ٘مذ ٚ تفؼیش اثش ( ٞشٔٙٛتیه)عّٓ تفؼیش .4
1 

 

 فلسفِ تعلین ٍ تزتیت

 4 ٔىبتت فّؼفی ٚ آساء تشثیتی.1

 تٕبٔی سؿتٝ ٞب 

 

 
  تعّیٓ ٚ تشثیت اػالٔی.2

3 

 3 تشثیت دس ٟ٘ح اِجالغٝ.3

 

 

 تزًاهِ ریشی درسی

 3 ٔجب٘ی، اصَٛ ٚ ٘ظشیٝ ٞبی ثش٘بٔٝ سیضی دسػی.1
 

 2 ٘ظشیٝ ٞبی یبدٌیشی ٚ سٚؽ ٞبی تذسیغ.2 ٞبتٕبٔی سؿتٝ

 2 اسصؿیبثی ٚ سٚؽ ٞبی تحمیك دس ثش٘بٔٝ سیضی دسػی.3

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست
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ّای پذیزًدُ در آسهَى رضتِ

 دکتزی
 تَاًٌد در ایي رضتِ ضزکت کٌٌدای هیّای هزتثط کِ فارغ التحصیالى همطع کارضٌاسی ارضد ٍ یا دکتزی حزفِرضتِ ضشایت عٌاٍیي درٍس اهتحاًی تزای آسهَى کتثی

 

 

 

 هدیزیت آهَسضی

 1 ػبصٔبٖ ٚ ٔذیشیت ٞبیتئٛسی.1

 ٞبتٕبٔی سؿتٝ

 1 اصَٛ ٔذیشیت آٔٛصؿی.2

 1 سفتبس ٚ سٚاثط ا٘ؼب٘ی دس ػبصٔبٖ ٞبی آٔٛصؿی.3

 1 ٔذیشیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی.4

 

 

 تکٌَلَصی آهَسضی

 1 ٔجب٘ی ٚ اصَٛ ٘ظشی تىِٙٛٛصی آٔٛصؿی.1

 ٞبتٕبٔی سؿتٝ
 1 طشاحی آٔٛصؿی.2

 1 وبٔپیٛتشی آٔٛصؿیتِٛیذ ثش٘بٔٝ ٞبی .3

 

 

 آهَسش عالی

 1 ٔذیشیت ٚ دا٘ـٍبٜ ٞب ٚ ٔٛػؼبت آٔٛصؽ عبِی.1

 

 ٞبتٕبٔی سؿتٝ

 1 ثش٘بٔٝ سیضی، ٘ظبست ٚ اسصؿیبثی دس آٔٛصؽ عبِی.2

 1 ٔذیشیت سفتبس ٚ ٔٙبثع ا٘ؼب٘ی دس آٔٛصؽ عبِی.3

  

 

 هطاٍرُ

 2 ٘ظشیٝ ٞبی ٔـبٚسٜ ٚ سٚاٖ دسٔب٘ی ٚ فٖٙٛ ٔـبٚسٜ

 

 سٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی -ٞبی ٔـبٚسٜ ٚ سإٞٙبییتٕبٔی ٌشایؾ -ٞب ثب ٌشایؾ عّْٛ تشثیتیٞبی عّْٛ تشثیتی ٚ سؿتٝتٕبٔی سؿتٝ

 

 ٘ظشیٝ ٞبی ٔـبٚسٜ خب٘ٛادٜ
1 

 1 ؿغّی –٘ظشیٝ ٔـبٚسٜ تحصیّی 

 

 1 سٚؽ تحمیك ثب تبویذ ثش سٚؽ ویفی

 

 

 علَم لزآى ٍ حدیث

 3 تفؼیش.1

تٕبٔی  -ٞبی اِٟیبتٞب ٚ ٌشایؾتٕبٔی سؿتٝ -ٞبی حمٛقتٕبٔی ٌشایؾ -تبسیخ عّٓ -فّؼفٝ تعّیٓ ٚ تشثیت -فّؼفٝ دیٗ

 (حٛصٚی)فمٝ ٚ اصَٛ  -فمٝ ؿبفعی -ٞبی والْٞب ٚ ٌشایؾسؿتٝ
 4 عّْٛ لشآٖ.2

 

 4 عّْٛ حذیث.3

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى
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ّای پذیزًدُ در آسهَى رضتِ

 دکتزی
 تَاًٌد در ایي رضتِ ضزکت کٌٌدای هیّای هزتثط کِ فارغ التحصیالى همطع کارضٌاسی ارضد ٍ یا دکتزی حزفِرضتِ ضشایت عٌاٍیي درٍس اهتحاًی تزای آسهَى کتثی

 

 

 

 رٍاًطٌاسی تزتیتی

 2 سٚؽ تحمیك.1

 
 -ٞبی آٔٛصؽ سیبضیسؿتٝ (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)سٚا٘ـٙبػی  -ٞب ثب ٌشایؾ عّْٛ تشثیتیٞبی عّْٛ تشثیتی ٚ سؿتٝتٕبٔی سؿتٝ

ٌفتبس  -آٔٛصؽ صثبٖ فبسػی -ٞبی آٔٛصؽ ٟٔٙذػی وبٔپیٛتشسؿتٝ -ٞبی آٔٛصؽ ؿیٕیسؿتٝ -ٞبی آٔٛصؽ فیضیهسؿتٝ

 آٔبس -ٌیشیػٙدؾ ٚ ا٘ذاصٜ (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔـبٚسٜ  -سٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی (-عّْٛ پضؿىی)تٛاٖ ثخـی  -دسٔب٘ی
 

 2 تغییش ٚ اصالح سفتبس.2

 

 3 سٚا٘ـٙبػی یبدٌیشی.3

 

 3 سٚا٘ـٙبػی تشثیتی.4

 

 

 

رٍاًطٌاسی ٍ آهَسش کَدکاى 

 استثٌایی

 3 ٘بسػبیی ٞبی یبدٌیشی.1
 -ٞبی آٔٛصؽ سیبضیسؿتٝ (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)سٚا٘ـٙبػی  -ٞب ثب ٌشایؾ عّْٛ تشثیتیٞبی عّْٛ تشثیتی ٚ سؿتٝتٕبٔی سؿتٝ

ٌفتبس  -آٔٛصؽ صثبٖ فبسػی -ٟٔٙذػی وبٔپیٛتشٞبی آٔٛصؽ سؿتٝ -ٞبی آٔٛصؽ ؿیٕیسؿتٝ -ٞبی آٔٛصؽ فیضیهسؿتٝ

 آٔبس -ٌیشیػٙدؾ ٚ ا٘ذاصٜ (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔـبٚسٜ  -سٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی (-عّْٛ پضؿىی)تٛاٖ ثخـی  -دسٔب٘ی

 
 

ٞٛؽ ٚ وٓ تٛا٘ی : پیـٟٙبد ٌشٜٚ)ٞٛؽ ٚ عمت ٔب٘ذٌی رٞٙی .2

 (رٞٙی
2 

 3 سٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی وٛدن.3

 

 2 (حشوتی -ثبصپشٚسی خؼٕی: پیـٟٙبد ٌشٜٚ) ثبصپشٚسی حشوتی.4

 

 

 

 گیزیسٌجص ٍ اًداسُ

 3 ٘ظشیٝ ٞبی والػیه.1

 -ٞبی آٔٛصؽ سیبضیسؿتٝ (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)سٚا٘ـٙبػی  -ٞب ثب ٌشایؾ عّْٛ تشثیتیٞبی عّْٛ تشثیتی ٚ سؿتٝتٕبٔی سؿتٝ 

ٌفتبس  -آٔٛصؽ صثبٖ فبسػی -ٟٔٙذػی وبٔپیٛتشٞبی آٔٛصؽ سؿتٝ -ٞبی آٔٛصؽ ؿیٕیسؿتٝ -ٞبی آٔٛصؽ فیضیهسؿتٝ

 آٔبس -ٌیشیػٙدؾ ٚ ا٘ذاصٜ (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔـبٚسٜ  -سٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی (-عّْٛ پضؿىی)تٛاٖ ثخـی  -دسٔب٘ی

 
 

 3 (IRT)پبػخ  –٘ظشیٝ ٞبی ػٛاَ .2

 

 2 سٚؽ ٞبی تحمیك.3

 

 2 سٚؽ ٞبی آٔبسی. 4

 

 

 

 رٍاًطٌاسی

 

 

 

 

 1 سٚا٘ـٙبػی سؿذ.1

 

 -ٞبی آٔٛصؽ سیبضیسؿتٝ (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)سٚا٘ـٙبػی  -ٞب ثب ٌشایؾ عّْٛ تشثیتیٞبی عّْٛ تشثیتی ٚ سؿتٝتٕبٔی سؿتٝ

ٌفتبس  -آٔٛصؽ صثبٖ فبسػی -ٞبی آٔٛصؽ ٟٔٙذػی وبٔپیٛتشسؿتٝ -ٞبی آٔٛصؽ ؿیٕیسؿتٝ -ٞبی آٔٛصؽ فیضیهسؿتٝ

 آٔبس -ٌیشیػٙدؾ ٚ ا٘ذاصٜ (-ٞبتٕبٔی ٌشایؾ)ٔـبٚسٜ  -ثبِیٙیسٚا٘ـٙبػی  (-عّْٛ پضؿىی)تٛاٖ ثخـی  -دسٔب٘ی

 1 سٚا٘ـٙبػی ؿخصیت. 2

 

 1 آػیت ؿٙبػی سٚا٘ی. 3

 

 یط٘ٛسٚپؼیىِٛٛ.4

 

1 
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ّای پذیزًدُ در آسهَى رضتِ

 دکتزی
 تَاًٌد در ایي رضتِ ضزکت کٌٌدای هیارضد ٍ یا دکتزی حزفِّای هزتثط کِ فارغ التحصیالى همطع کارضٌاسی رضتِ ضشایت عٌاٍیي درٍس اهتحاًی تزای آسهَى کتثی

 

 

 

 علَم ارتثاطات

سٚؽ ٞبی وٕی ٚ )سٚؽ ٞبی تحمیك دس استجبطبت .1

 (ویفی
1 

 

ٔطبِعبت  -پظٚٞؾ عّْٛ اختٕبعی -خبٔعٝ ؿٙبػی -تجّیغ ٚ استجبطبت فشٍٞٙی -ٞبی استجبطبت اختٕبعیتٕبٔی ٌشایؾ

ٔعبسف  -ٔذیشیت سػب٘ٝ -ٔذیشیت ساٞجشدی فشًٞٙ -عّْٛ اختٕبعی -حمٛق استجبطبت -سػب٘ٝٔطبِعبت فشٍٞٙی ٚ  -فشٍٞٙی

 اػالٔی ٚ فشًٞٙ ٚ استجبطبت

٘ظشیٝ ٞبی تدشثی ٚ )٘ظشیٝ ٞب ٚ ٔىبتت استجبطبت . 2

 (ا٘تمبدی
1 

 

استجبطبت تٛػعٝ، ٔطبِعبت )حٛصٜ ٞبی عّْٛ استجبطبت . 3

ٍ٘بسی ٚ ٔطبِعبت سٚاثط سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ، ٔطبِعبت سٚص٘بٔٝ 

ؿٛد داٚطّجبٖ ثبیذ اص ٔیبٖ چٟبس یبدآٚسی ٔی (عٕٛٔی

دٚ دسع سا ا٘تخبة ٚ  ،دسع ٔشثٛط ثٝ ایٗ ٔبدٜ أتحب٘ی

 دس أتحبٖ آٖ ؿشوت وٙٙذ

1 

 

 

 یهدیزیت ٍرسش

 3 ٔذیشیت اػتشاتظیه دس ٚسصؽ.1
 ٞبی تشثیت ثذ٘ی ٚ عّْٛ ٚسصؿیتٕبٔی ٌشایؾ

 
 2 ػبصٔبٖ ٞبی ٚسصؿی ٘ظبست ٚ اسصؿیبثی دس.2

 2 ٔذیشیت أبوٗ ٚ سٚیذادٞبی ٚسصؿی.3

   

 

تواهی )ستاى ٍ ادتیات فارسی 

 (ّاگزایص

 4 لشآٖ، ٟ٘ح اِجالغٝ، ٔتجٙی.1

 

صثبٖ ٚ ادثیبت فبسػی ٌشایؾ ادثیبت  -صثبٖ ٚ ادثیبت فبسػی ٌشایؾ ادثیبت وٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ -صثبٖ ٚ ادثیبت فبسػی

 فبسػی ٌشایؾ ادثیبت پبیذاسی صثبٖ ٚ ادثیبت -تطجیمی

 4 ٔتٖٛ ٘ظٓ.2

 

 4 ٔتٖٛ ٘ثش.3

 

 وّیبت.4

 

4 

 

 ستاى ٍ ادتیات عزب

 2 صشف ٚ ٘حٛ.1

 

 صثبٖ ٚ ادثیبت فبسػی ثب ٌشایؾ ادثیبت تطجیمی (-ٌشایؾ ادثیبت عشثی)صثبٖ ٚ ادثیبت عشثی  -ٔتشخٕی صثبٖ عشثی

 

 2 عّْٛ ثالغی.2

  ٘مذ ادثی ٚ تحّیُ ٔتٗ.3

2 

 2 ادثیبت عشثی اص دٚسٜ خبّٞی تبوٖٙٛتبسیخ .4

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى
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ّای پذیزًدُ در آسهَى رضتِ

 دکتزی
 تَاًٌد در ایي رضتِ ضزکت کٌٌدای هیّای هزتثط کِ فارغ التحصیالى همطع کارضٌاسی ارضد ٍ یا دکتزی حزفِرضتِ ضشایت عٌاٍیي درٍس اهتحاًی تزای آسهَى کتثی

 

 

 

 آهَسش ستاى اًگلیسی

 2 اصَٛ ٚ سٚؽ تذسیغ صثبٖ خبسخی.1

 

 ؿٙبػیصثبٖ -صثبٖ ٚ ادثیبت اٍّ٘یؼی -ٔتشخٕی صثبٖ اٍّ٘یؼی -آٔٛصؽ صثبٖ اٍّ٘یؼی

 

 2 تٟیٝ ٚ تذٚیٗ ٔطبِت دسػی.2

 

 2 اصَٛ ٚ سٚؽ تحمیك.3

 

 2 آصٖٔٛ ػبصی صثبٖ.4

 

 

 

 تزجوِ

 1 ٘ظشیٝ ٞبی تشخٕٝ.1

 

 ؿٙبػیصثبٖ -صثبٖ ٚ ادثیبت اٍّ٘یؼی -اٍّ٘یؼیٔتشخٕی صثبٖ  -آٔٛصؽ صثبٖ اٍّ٘یؼی

 

 1 پضٚٞؾ دس تشخٕٝ.2

 

 1 ٘مذ ٚ اسصؿیبثی تشخٕٝ.3

 

 1 فشًٞٙ ٚ خبٔعٝ ؿٙبػی دس تشخٕٝ.4

 

 

 ضٌاسیستاى

 2 آٚا ؿٙبػی ٚ ٚاج ؿٙبػی.1

 
صثبٖ ٚ ادثیبت  -صثب٘بٖآٔٛصؽ صثبٖ فبسػی ثٝ غیش فبسػی  -آٔٛصؽ صثبٖ اٍّ٘یؼی -ؿٙبػی سایب٘ـیصثبٖ -ؿٙبػیصثبٖ

ٔتشخٕی صثبٖ  -آٔٛصؽ صثبٖ سٚػی -صثبٖ ٚ ادثیبت سٚػی -ٞبی ثبػتب٘یفشًٞٙ ٚ صثبٖ -ٔتشخٕی صثبٖ اٍّ٘یؼی -اٍّ٘یؼی

 ٔتشخٕی صثبٖ فشا٘ؼٝ -آٔٛصؽ صثبٖ فشا٘ؼٝ -صثبٖ ٚ ادثیبت فشا٘ؼٝ ٌشایؾ ادثی -سٚػی

 

 2 صشف.2

 

 2 ٘حٛ.3

 

 2 ٔعٙی ؿٙبػی.4
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