
نوع آزمون کتبی ضریب مواد آزمون رشته مجموعه ردیف

3 برنامه ریزي درسی

2 آمار و روش تحقیق

2 زبان تخصصی (انگلیسی)

2 فلسفه تعلیم و تربیت

2 نظریه هاي یادگیري و الگوهاي تدریس

2 زبان تخصصی (انگلیسی)

2 آمار و روش تحقیق

2 شناخت نظام آموزش عالی ایران

2 رویکرد سیستمی، تجزیه و تحلیل سیستم ها

3 برنامه ریزي توسعه آموزش عالی

2 زبان تخصصی (انگلیسی)

2 آمار و روش تحقیق

2 شناخت نظام آموزش عالی ایران

2 رویکرد سیستمی، تجزیه و تحلیل سیستم ها

3 برنامه ریزي درسی در آموزش عالی

2 زبان تخصصی (انگلیسی)

2 آمار و روش تحقیق

2 شناخت نظام آموزش عالی ایران

2 رویکرد سیستمی، تجزیه و تحلیل سیستم ها

3 طراحی سیستم هاي شبکه اي آموزش از راه دور

2 زبان تخصصی (انگلیسی)

2 آمار و روش تحقیق

2 شناخت نظام آموزش عالی ایران

2 رویکرد سیستمی، تجزیه و تحلیل سیستم ها

3 تحلیل تئوري هاي سازمان و مدیریت در آموزش عالی

2 زبان تخصصی (انگلیسی)

2 آمار و روش تحقیق

3 مدیریت آموزشی

2 مبانی نظري سازمان و مدیریت

2 روابط انسانی و رفتار سازمانی

1 آمار و روش تحقیق

1 آسیب شناسی روانی

1 روانشناسی بالینی

1 بنیادهاي فیزیولوژیک و عصب شناختی رفتار

1 نظریه هاي شخصیت و روان درمانی

1 آمار و روش تحقیق

1 روانشناسی فیزیولوژیک

1 روانشناسی شخصیت و اجتماعی

1 روانشناسی تحولی

1 آمار و روش تحقیق

1 روانشناسی تربیتی

1 انگیزش و یادگیري

1 روانشناسی تحولی

1 سنجش و اندازه گیري

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

برنامه ریزي درسی

علوم تربیتی کد 2111 1

آموزش عالی گرایش برنامه ریزي توسعه 

آموزش عالی

آموزش عالی گرایش برنامه ریزي درسی در 

آموزش عالی

روان شناسی کد 2114 روان شناسی2

روان شناسی تربیتی

آموزش عالی گرایش فناوري اطالع رسانی 

در آموزش عالی

آموزش عالی گرایش مدیریت آموزش عالی

مدیریت آموزشی

روان شناسی بالینی

تشریحی

تشریحی

جدول مشخصات آزمون کتبی و مواد امتحانی مقطع دکتري دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی 95-96



نوع آزمون کتبی ضریب مواد آزمون رشته مجموعه ردیف

    

جدول مشخصات آزمون کتبی و مواد امتحانی مقطع دکتري دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی 95-96

1 رشد حرکتی

1 یادگیري حرکتی

1 کنترل حرکتی

1 متابولیسم ورزشی

1 فیزیولوژي ورزشی

1 تغذیه و علم تمرین

1 فیزیولوژي ورزشی کاربردي

1 متابولیسم ورزشی

1 فیزیولوژي ورزشی

1 تغذیه و علم تمرین

1 فیزیولوژي ورزشی کاربردي

2 متون تخصصی زبان انگلیسی

2 متون تخصصی زبان عربی

2 زبان و ادبیات فارسی

1 تمدن و میراث فرهنگی ایران

1 آداب و رسوم مردم ایران

2 ایران شناسی، مأخذشناسی و نقد مکاتب ایران شناسی

2 تاریخ ایران پیش از اسالم و مأخذشناسی

2 تاریخ ایران اسالمی و مأخذشناسی

1 حسابداري مدیریت

1 روش تحقیق پیشرفته

1 آمار کاربردي پیشرفته

1 حسابداري دولتی

1 تئوري حسابداري

1 تئوري مدیریت و سازمان

2 مدیریت رفتار سازمانی

1 مدیریت منابع انسانی

2 مدیریت استراتژیک

1 مدیریت بازار یابی

1 مدیریت تولید

1 تحقیق در در عملیات

1 روش شناسی و فلسفه شناخت

1 اندیشه هاي سیاسی غرب

1 اندیشه هاي سیاسی اسالم و ایران

1 جامعه شناسی سیاسی

1 روش شناسی و فلسفه شناخت

1 نظریه هاي روابط بین الملل

1 اقتصاد سیاسی بین الملل

1 تحلیل سیاست خارجی

1 مسائل اقتصاد ایران علوم اقتصادي علوم اقتصادي کد 2102 8

تستی

علوم تاریخی کد 2103 4

3

تشریحی

تشریحی

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاست گذاري 

بازرگانی

مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

علوم سیاسی گرایش اندیشه هاي سیاسی

علوم سیاسی کد 2106 7

روابط بین الملل

حسابداري حسابداري کد 2108 5

مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

مدیریت  کد 2107 6

تشریحی

تشریحی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

بنیاد ایران شناسی

دانشکده مدیریت و حسابداري

تشریحی

تستی - تشریحی

رفتار حرکتی گرایش یادگیري حرکتی

فیزیولوژي ورزشی گرایش فیزیولوژي ورزشی قلب - 

عروق و تنفس

 ˚ فیزیولوژي ورزشی گرایش فیزیولوژي ورزشی عصبی 

عضالنی

تربیت بدنی کد 2117

ایران شناسی



نوع آزمون کتبی ضریب مواد آزمون رشته مجموعه ردیف

    

جدول مشخصات آزمون کتبی و مواد امتحانی مقطع دکتري دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی 95-96

4 متون نثر(تاریخی-عرفانی-تعلیمی)

3 کلیات ادبی(عروض و قافیه- تاریخ ادبیات - سبک شناسی-بالغت -نقد ادبی-دستور 
زبان فارسی)

2 عربی صرف و نحو و متن

1 زبان تخصصی

4 متون نظم (حماسی - غنایی - عرفانی - تعلیمی)

2 زبان تخصصی (ترجمه متون تخصصی به زبان انگلیسی)

1 زبان تخصصی (ترجمه متون تخصصی به زبان عربی)

3 تاریخ تحوالت سیاسی ایران دوره اسالمی

3 تاریخ تحوالت اجتماعی و اقتصادي ایران دوره اسالمی

3 تاریخ تحوالت فرهنگی و مدنی ایران دوره اسالمی

2 فلسفه علم تاریخ و روش هاي تحقیق در تاریخ

2 شناخت و نقد منابع تاریخ ایران دوره اسالمی

2 روش هاي تحقیق و آزمون و سنجش

2 روش شناسی تدریس زبان و تهیه و تدوین مواد درسی

2 تحلیل گفتمان و زبانشناسی اجتماعی

2 آواشناسی و واج شناسی

2 نحو رده شناسی

2 ساخت واژه

2 معنی شناسی و کاربردشناسی

1 جامعه شناسی و روانشناسی زبان

1 نظریه هاي جامعه شناسی

1 روش تحقیق در علوم اجتماعی

1 حوزه هاي تحصصی جامعه شناسی

2 انشاء ادبی  براي این آیتم داوطلبان غیر از نگارش و دستور باید به منطق، استدالل و 
استنتاج ادبیات فرانسه، هنر و نقد ادبی آشنایی داشته باشند.

1 تفسیرمتون تحلیل یک متن ادبی ازکلیه قرون 17 به بعد

1 نظریه ها و نقدادبی، اشنایی با رویکردهاي علمی ، ادبی

2 صرف و نحو

2 علوم بالغی

2 ترجمه و تحلیل متون ادبی

2 ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

2 تاریخ ادبیات عربی

1 زبان انگلیسی تخصصی

زمینه ي فلسفه جدید و معاصر

1   ترجمه و تفسیر متون فلسفی خارجی  زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسه، (متناسب با 
درخواست متقاضی)

1 سوال تحلیلی و تفسیري در زمینۀ فلسفه جدید و معاص

زمینه ي فلسفه یونان و قرون وسطی

1  ترجمه و تفسیر متون فلسفی خارجی  زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسه، (متناسب با 
درخواست متقاضی)

1 سوال تحلیلی  تفسیري در زمینۀ فلسفه یونان و قرون وسطی

 زمینه ي فلسفه اسالمی

1 ترجمه و تفسیر متون فلسفی خارجی  زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسه، (متناسب با درخواست 
متقاضی)

1 ترجمه و تفسیر متون فلسفی به زبان عربی

1 سوال تحلیلی  تفسیري در زمینه فلسفه اسالمی

تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسالم علوم تاریخی کد 2103 10

آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی کد 2804 11

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کد 2118 9

فلسفه کد 2110 16

زبان فرانسه زبان فرانسه کد 2801 14

زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب کد 2119 15

زبان شناسی همگانی زبان شناسی همگانی کد 2805 12

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی 

ایران

علوم اجتماعی و مددکاري           

کد 2104
13

تشریحی

تشریحی فلسفه



نوع آزمون کتبی ضریب مواد آزمون رشته مجموعه ردیف

    

جدول مشخصات آزمون کتبی و مواد امتحانی مقطع دکتري دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی 95-96

1 برنامه ریزي و آمایش شهري

1 برنامه ریزي محیط زیست شهري

1 برنامه ریزي منطقه اي

1 متون تخصصی جغرافیا به انگلیسی

1 بنیان هاي نظري توسعه روستایی

1 برنامه ریزي روستایی در ایران و جهان

1 مدیریت توسعه پایدار فضاهاي روستایی

1 متون تخصصی جغرافیا به انگلیسی

1 بنیان هاي نظري توسعه روستایی

1 برنامه ریزي روستایی در ایران و جهان

1 مدیریت توسعه پایدار فضاهاي روستایی

1 متون تخصصی جغرافیا به انگلیسی

1 روش و تکنیک در ژئومورفولوژي

1 ژئومورفولوژي رودخانه اي

1 ژئو مورفولوژي مناطق خشک

1 ژئومورفولوژي ساحلی

1 آمایش سرزمین و توسعه پایدار

1 ژئومورفولوژي ایران با تاکید بر توان هاي محیطی

1 کاربرد آمار در ژئومورفولوژي

1 فرسایش خاك

1 روش و تکنیک در ژئومورفولوژي

1 ژئومورفولوژي رودخانه اي

1 ژئو مورفولوژي مناطق خشک

1 ژئومورفولوژي ساحلی

1 آمایش سرزمین و توسعه پایدار

1 ژئومورفولوژي ایران با تاکید بر توان هاي محیطی

1 کاربرد آمار در ژئومورفولوژي

1 فرسایش خاك

1 آب و هواشناسی دینامیک و سینوپتیک

1 نقشه ها و نمودارهاي اقلیمی و تکنیک هاي آب و هواشناسی

1 متون تخصصی زبان طبیعی

1 کاربرد آمار در آب و هواشناسی

1 آب و هوا- مبانی ایران و کره زمین

1 داده و مدل

1 آب و هواي کاربردي

1 مبانی تغییر اقلیم

1 مبانی روش تحقیق

1 آب و هواشناسی دینامیک و سینوپتیک

1 نقشه ها و نمودارهاي اقلیمی و تکنیک هاي آب و هواشناسی

1 متون تخصصی زبان طبیعی

1 کاربرد آمار در آب و هواشناسی

1 آب و هوا- مبانی ایران و کره زمین

1 داده و مدل

1 آب و هواي کاربردي

1 مبانی تغییر اقلیم

1 مبانی روش تحقیق

علوم جغرافیایی کد 2101 17
ژئومورفولوژي گرایش مخاطرات ژئومورفولوژیک

آب و هواشناسی  گرایش آب و هوا شناسی شهري

دانشکده علوم زمین

جغرافیا و برنامه ریزي شهري

جغرافیا و برنامه ریزي روستایی گرایش برنامه ریزي 

فضایی کارآفرینی  مناطق روستایی

جغرافیا و برنامه ریزي روستایی گرایش برنامه ریزي 

آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی

تشریحی

تشریحی

آب و هواشناسی گرایش آب و هوا شناسی سینوپتیک

ژئومورفولوژي گرایش مدیریت محیطی



نوع آزمون کتبی ضریب مواد آزمون رشته مجموعه ردیف

    

جدول مشخصات آزمون کتبی و مواد امتحانی مقطع دکتري دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی 95-96

1 کانسارهاي آذرین و دگرگونی

1 اصول اکتشافات و ژئوشیمیایی

1 کانسارهاي رسوبی

1 ذخایر ایران و منشاء آنها

1 پترولوژي سنگ هاي آذرین

1 پترولوژي سنگ هاي دگرگونی

1 ژئوکرنولوژي

1 ماگماتیسم و متامورفیسم ایران

1 زمین ساخت پیشرفته1

1 زمین ساخت پیشرفته 2

1 ژئوتکتونیک 1

1 ژئوتکتونیک 2

1 رسوب شناسی پیشرفته

1 محیط رسوبی پیشرفته

1 ژئو شیمی رسوبی

1 سنگ شناسی کربناته و غیر کربناته

1 هیدرولیک آب هاي زیر زمینی

1 هیدرولوژي پیشرفته

1 مدل ها

1 هیدرولوژي پیشرفته

1 سیستماتیک مدرن

1 اکولوژي

1 جلبک و قارچ

1.33 مکانیک کوانتومی پیشرفته

1 مکانیک آماري پیشرفته1

1 الکترو داینامیک1

زمینه هاي پالسما و لیزر

1.33 مکانیک کوانتومی پیشرفته

1  مکانیک آماري پیشرفته1

1  الکترو داینامیک1

1.33 مکانیک کوانتومی پیشرفته

1 مکانیک آماري پیشرفته1

1 الکترو داینامیک1

1.33 مکانیک کوانتومی پیشرفته

1 مکانیک آماري پیشرفته1

1 الکترو داینامیک1

تشریحی فوتونیک یا الکترودینامیک فوتونیک

تشریحی فیزیک پالسما مهندسی پالسما

1 شیمی آلی پیشرفته

1 شیمی ترکیبات طبیعی

1 روش هاي جداسازي و شناسایی ترکیبات طبیعی

فیزیک کد 2209 20

فیزیک کد 2209 20

دانشکده علوم

تشریحی

زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی علوم گیاهی کد 2203

پژوهشکده لیزر و پالسما

تشریحی

تکتونیک

سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

آب  شناسی

تشریحی

زمین شناسی اقتصادي

علوم زمین کد 2201 18

پترولوژي

19

فیزیک گرایش ماده چگال

فیزیک گرایش اتمی مولکولی

فیزیک  گرایش ذرات بنیادي

فیزیک

تستی فیتوشیمی شیمی کد 2202 21

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

دانشکده علوم زیستی

دانشکده علوم زمین



نوع آزمون کتبی ضریب مواد آزمون رشته مجموعه ردیف
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1 شیمی فیزیک پیشرفته

1 طیف سنجی

1 شیمی کوانتوم

1 مکانیک آماري

1 شیمی تجزیه پیشرفته

1 روش هاي فیزیکی و شیمیایی جداسازي

1 الکتروشیمی

1 اسپکتروسکوپی

زمینه ي آلی

1  شیمی آلی پیشرفته

1  شیمی فیزیک آلی

1 طیف سنجی در شیمی آلی

1 سنتز آلی

1 شیمی هتروسکیل

زمینه ي پلیمر

1 شیمی الی پیشرفته

1  شیمی فیزیک پلیمرها

1  سینتیک پلیمریزاسیون

1 سنتز پلیمرها

1 ارتباط ساختار و خواص در پلیمرها

1 شیمی معدنی پیشرفته

1 سینتیک و مکانیسم در شیمی معدنی

1 طیف سنجی در شیمی معدنی

1 روش ها و تکنیک هاي برنامه ریزي و مدیریت محیط زیست

1 کاربرد GIS و سنجش از دور

1 زبان تخصصی

1 اصول و مبانی بوم شناسی سیماي سرزمین

1 مبانی و روش هاي برنامه ریزي و مدیریت سرزمین

1 اکولوژي

1 زیست شناسی حفاظت

1 ریاضی و آمار

1 شیمی محیط زیست

1 آلودگی هوا و صدا

1 آلودگی منابع آب و دریا

1 مدیریت پسماند

1 زبان تخصصی

1 اصول کشاورزي پایدار

1 اگولوژي گیاهان زراعی

1 تنوع زیستی کشاورزي

1 آمار و طرح آزمایش ها در کشاورزي اکولوژیک

1 زبان تخصصی

مهندسی کامپیوتر  گرایش نرم افزار

مهندسی کامپیوتر  گرایش معماري سیستم هاي 

کامپیوتري

مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

22

دانشکده شیمی

شیمی گرایش شیمی فیزیک

شیمی گرایش شیمی تجزیه

شیمی گرایش شیمی آلی

شیمی معدنی

شیمی کد 2202 تشریحی21

محیط زیست گرایش آلودگی هاي محیط زیست

بوم شناسی زراعی زراعت و اصالح نباتات کد 2407

تستی- تشریحی

محیط زیست گرایش آمایش محیط زیست

محیط زیست کد 2401
محیط زیست گرایش تنوع زیستی

آزمون کتبی ندارد

پژوهشکده علوم محیطی

دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر کد 2312 24

23
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مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي زمینه 

دینامیک،کنترل و ارتعاشات

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي

مهندسی مکانیک گرایش  طراحی کاربردي زمینه 

مکانیک جامدات

1 اسکیس

2 مباحث نظري

1 مباحث فنی

نظریه هاي برنامه ریزي شهري و منطقه اي

روش هاي برنامه ریزي شهري و منطقه اي
تجارب برنامه ریزي شهري و منطقه اي ایران

مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله

مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب

مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه هاي 

هیدرولیکی

1 اصول مهندسی تصفیه آب و فاضالب

1 طراحی شبکه هاي آب و فاضالب

1 فیزیک بهداشت

1 محاسبات ترابردپرتوها

2 آشکارسازي تابشهاي هسته اي

1 شتاب دهنده و کاربرد آنها

2 فیزیک راکتور

1 محاسبات اولیه پیشرفته

1 تکنولوژي نیروگاه هسته اي

1 فیزیک بهداشت

1 طراحی و محاسبه دز در پرتو درمانی

1 دستگاههاي پرتوپزشکی

1 آشکارسازي و دزیمتري

علوم شناختی گرایش روان شناسی شناختی

علوم شناختی گرایش مدل سازي شناختی

مهندسی برق گرایش کنترل

مهندسی برق گرایش قدرت

زمینه هاي

1- مدارهاي مجتمع الکترونیک

2-  افزارهاي میکرو و نانو الکترونیک

 3- سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

مهندسی برق گرایش مخابرات (سیستم)

مهندسی برق گرایش مخابرات (میدان)

مهندسی مکانیک کد 2304 25

دانشکده معماري و شهرسازي

مهندسی برق

معماري کد 2502 26

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژي

تشریحی

مهندسی هسته اي کد 2315

مهندسی هسته اي گرایش کاربردپرتوها

مهندسی هسته اي گرایش راکتور

مهندسی هسته اي گرایش پرتوپزشکی

30

مهندسی محیط زیست گرایش مهندسی  آب و فاضالبمهندسی محیط زیست کد 292316

مهندسی عمران کد 282302

شهرسازي گرایش برنامه ریزي شهري و منطقه اي شهرسازي کد 2503 27

معماري

مهندسی برق گرایش الکترونیک آزمون کتبی نداردمهندسی برق کد 322301

آزمون کتبی ندارد

تشریحی

آزمون کتبی ندارد

 تستی- تشریحی

دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی هسته اي

پژوهشکده علوم شناختی و مغز

متعاقبا اعالم خواهد شدعلوم شناختی کد 312212 متعاقبا اعالم خواهد شد

اعالم خواهد 

شد
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1 احتمال 1 (درس الزامی)

1 استنباط آماري 1  (درس الزامی)

1 مدل هاي خطی یا آنالیز چند متغیره  (درس الزامی)

1 آنالیز ریاضی

1 سري هاي زمانی 2 یا سري هاي زمانی مالی

1 نظریه ریسک

1 نظریه بیمه گري 1

آزمون کتبی ندارد علوم کامپیوتر

آزمون کتبی ندارد بیوانفورماتیک

زمینه هاي

1-ترکیبیات و رمزنگاري

2-نظریه گروه ها

3-جبرهاي کلی و جامع

ریاضی محض گرایش هندسه توپولوژي زمینه سیستم هاي دینامیکی

زمینه تحقیق در عملیات ریاضی کاربردي

مدرسی معارف اسالمی گرایش مبانی نظري اسالم

مدرسی معارف اسالمی گرایش انقالب اسالمی

1 حقوق اساسی

1 حقوق اداري

1 متون تخصصی حقوق عمومی

1 حقوق مالی

1 حقوق بین الملل عمومی

1 سازمانهاي بین المللی

1 متون حقوقی به زبان انگلیسی

1 حقوق بین الملل خصوصی

1 متون فقه

1 متون حقوقی

1 جزاي عمومی

1 جزاي اختصاصی

1 آیین دادرسی کیفري

1 جرم شناسی

1 حقوق مدنی

1 حقوق تجارت

1 آیین دادرسی مدنی

1 متون فقه

1 متون حقوقی

1 حقوق بین الملل خصوصی

1 حقوق قراردادها

1 متون حقوقی به زبان انگلیسی

1 حقوق نفت و گاز

1 اعتبارات اسنادي و بیع بین الملل

1 داوري

الهیات کد 362113

دانشکده الهیات و ادیان

آمار کد 332208

علوم کامپیوتر کد 2207 34

ریاضی محض گرایش جبر

علوم ریاضی کد 2206 آزمون کتبی ندارد35

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق خصوصی

حقوق نفت و گاز

حقوق کد 372105

حقوق عمومی

حقوق بین الملل عمومی

دانشکده حقوق

آزمون کتبی ندارد

تشریحی

تشریحی (الزامی)

آمار

دانشکده علوم ریاضی

تشریحی 1 درس به انتخاب 

داوطلب
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