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  پرديس بين الملل دانشگاه خوارزمي

  

  

  

  1392دكتراي تخصصي براي مهرماه  فراخوان پذيرش دانشجوي

  

  

  

انجام مي شود لذا به كليه داوطلبان ) سيستم گلستان ( ثبت نام دانشجو از طريق سامانه ثبت نام الكترونيكي پرديس دانشگاه 
 .نمايندتوصيه مي شود مطالب اين فراخوان را به دقت مطالعه 

 

  .خواهد بود 1392تيرماه  4شروع ثبت نام از 
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  بسمه تعالي

  

  هاي بين الملل تهران و كرج دانشگاه خوارزميامه پذيرش دانشجوي دكتري پرديس شيوه ن

در راستاي تحقق رسالت  سال فعاليت در حوزه آموزش عالي كشور و  90با سابقه بالغ بر  خوارزميدانشگاه 
ساله و برنامه پنجم توسعه،  20و در راستاي سند چشم انداز  دوره هاي تحصيالت تكميلي توسعهخود مبني بر 

شرايط . دانشجــوي دكتري تخصصي مي پذيرد هاي مختلف تحصيلي در رشته 1392- 93براي سال تحصيلي 
  :براي شركت در آزمون ورودي به شرح زير است هاي تحصيلي مقطع دكتريرشته داوطلبان و مشخصات 

  شرايط عمومي –الف 
  
  .تابعيت جمهوري اسالمي ايران - 1

  .نداشتن سوء پيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذيصالح - 2

  .قانوني براي ادامه تحصيل از نظر خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان ذكورنداشتن منع  - 3

  شرايط اختصاصي –ب 
دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد يا باالتر از دانشگاه هاي داخل يا خارج كشور كه به تأييد وزارت علوم، تحقيقات  - 1

  .د ، مجاز به شركت در آزمون ورودي نيستندمتقاضيان با مدرك تحصيلي معادل كارشناسي ارش.و فناوري رسيده باشد
  در مقطع كارشناسي ارشد 20از  14داشتن حداقل ميانگين كل  - 2

دانشجويان نيمسال آخر دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي در صورت فراغت از تحصيل تا تاريخ  - 3
از روي سايت گلستان دريافت ي توانيد فرم فراغت از تحصيل را م .مي توانند در آزمون شركت نمايند 31/6/1392

  .نموده و پس از تكميل بارگذاري نماييد
، در صورت قبولي  فرصت دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد را دارند 31/06/1392آن عده از داوطلباني كه تا  :تبصره
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موظفند مدرك دفاع از پايان بديهي است اين قبيل داوطلبان . در آزمون دكتري، به صورت مشروط ثبت نام خواهند شد
  .تحويل نمايندرا حداكثر تا پايان مهرماه  31/06/1392نامه تا تاريخ 

  شيوه برگزاري آزمون اختصاصي-  ج

نمره . شودبرگزار مي تحت نظارت سازمان سنجش آموزش كشور آزمون ورودي مقطع دكتري تخصصي در دو مرحله

اين دو مرحله عبارتند از . كل داوطلب كه مالك پذيرش از تركيب نمرات كسب شده در اين دو مرحله حاصل مي شود

  . آزمون كتبي و مصاحبه علمي

  :آزمون كتبي

درصد  50همچنين كسب حداقل . درصد نمره كل داوطلب است 50تاثير نمره ي آزمون كتبي در پذيرش نهايي حداكثر 
 مواد امتحاني و ضرايب آزمون كتبي. امتياز آزمون كتبي در اين مرحله به عنوان شرط ورود به مرحله دوم الزامي است

ست كه توسط سازمان سنجش دروس تخصصي آزمون سراسري دكترا ا دقيقا همانند موارد و ضرايبرشته هاي مختلف 
جدول شماره دانشگاه خوارزمي آزمون كتبي رشته هاي مختلف دكتراي پرديس هاي  مشاهده مواد براي. برگزار مي شود

  .اين فراخوان را مشاهده كنيد 2

  : مصاحبه علمي
 آموزشي هاي سوابق علمي، آموزشي ، پژوهشي داوطلب توسط اعضاء هيئت علمي گروهدر مرحله  مصاحبه علمي 
  .درصد نمره كل مي باشد 50نيز حداكثر  تاثير نمره مصاحبه علمي. دانشگاه بررسي مي شود

  :برگزاري  امتحان تاريخ 

برگزاري امتحان در هر يك از رشته ها مستلزم تكميل ظرفيت تعداد  .خواهد بود 1392 ماه تير17تاريخ برگزاري امتحان 
  .در غير اينصورت زمان امتحان تمديد خواهد شد .متقاضيان مي باشد

  :تاريخ شروع و پايان ثبت نام 
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  .تيرماه ادامه خواهد داشت 14شروع و تا پايان روز  1392تيرماه  4سه شنبهروز ثبت نام از 

  مواد امتحاني آزمون–د

مواد امتحاني و ضرايب مربوطه در هر رشته انتخابي داوطلب مطابق موارد مندرج در اين آگهي بوده و سطح سواالت در 
امتحاني هر رشته  موادده به منظور مشاه.حد دانش و تجربيات فارغ التحصيالن دوره كارشناسي ارشد هر رشته مي باشد

  .همچنين سواالت به صورت تستي خواهد بود .اين فراخوان را مشاهده كنيد 2جدول تحصيلي 
  
  ظرفيت پذيرشنحوه اختصاص –ه

ن صورت اختصاص خواهد يافت ظرفيت پذيرش در دوره هاي دكتراي تخصصي پرديس هاي دانشگاه خوارزمي به اي

در صورت وجود ( به ايثارگران % 20 ، )در صورت وجود داوطلب ( به مربيان % 30 سهميه آزادظرفيت % 100از كه 

  .به ساير داوطلبان آزاد اختصاص دارد % 50و )داوطلب 

  .يابد رفيت به داوطلبان آزاد اختصاص ميظ% 100كل  سهميه مربيان و ايثارگراندر صورت نبودن داوطلب : 1 تبصره
از امتيازات كسب شده توسط آخرين فرد پذيرفته شده % 80سهميه مربيان و ايثارگران بايد حداقل داوطلبان : 2تبصره

  .را احراز نمايند) در آزمون كتبي و مرحله نهايي( سهميه آزاد 

  سهميه مربيان - 

وابسته ظرفيت پذيرفته شدگان در هر رشته بر اساس مقررات به مربيان رسمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي % 30
الزم است داوطلبان ،حكم كارگزيني خود را همراه با ساير مدارك . به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري اختصاص دارد 

بديهي است به مداركي كه به غير از روش الكترونيكي و بعد از تاريخ مقرر ارائه گردد . ثبت نام اسكن و ارسال نمايند 
  .د به هيچ عنوان ترتيب اثرداده نخواهد ش

كليه مربيان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به دستگاههاي اجرايي ،غير دولتي ،غيرانتفاعي و :1تبصره

دانشگاه آزاد اسالمي ،در صورتي كه مراتب عضويت آنها به عنوان عضو هيأت علمي ،توسط هيات مركزي گزينش استاد 

م ،تحقيقات و فناوري تائيد شده باشد ،با حداقل سه سال ،هيأت مميزه مركزي و يا هيأت مميزه منصوب وزارت علو
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اينجا ( 1داوطلب بايد فرم شماره .توانند از سهميه مذكور بهره مند شوند سابقه كار به عنوان عضو هيأت علمي ،مي

ه بديهي است ب.را تكميل و به همراه حكم كارگزيني خود در هنگام ثبت نام اسكن و ارسال نمايد ) كليك نمائيد 

  .مداركي كه به غير از روش الكترونيكي وبعد از تاريخ مقرر ارائه گردد به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد 

موافقت رسمي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي را  1مربيان دانشگاه آزاد اسالمي بايد عالوه بر فرم شماره :  2تبصره

  .نيز اسكن و ارسال نمايند 

  ان سهميه ايثارگر - 

ظرفيت پذيرفته شدگان در هر رشته بر اساس مقررات به ايثارگران معزز انقالب اسالمي شامل رزمندگان % 20

به باال در %50همسر و فرزندان عزيز شهدا ،مفقودين ، اسرا و جانبازان .،جهادگران ،آزادگان و جانبازان اختصاص دارد

بان استفاده از سهميه فوق بايد گواهي استفاده از سهميه را داوطل.گزينش جزء سهميه ايثارگران محسوب خواهند شد 

بديهي است به .حسب مورد توسط بنياد شهيد امور ايثارگران و ساير مراجع ذيربط در هنگام ثبت نام اسكن نمايند 

  .شد  هدمداركي كه به غير از روش الكترونيكي و بعد از تاريخ مقرر ارائه گردد به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخوا

حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه هاي  31/6/1367لغايت  31/6/1359داوطلباني كه از تاريخ  :1تبصره

به بعد يك  1368داوطلباني كه از سال .توانند از سهيمه فوق استفاده نمايند نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند ، مي

ماه حضور  12ودي پذيرفته شده اند در صورتي كه داراي گواهي حداقل نوبت با سهميه مذكور در آزمونهاي ور

  .توانند از سهميه ايثارگران استفاده نمايندداوطلبانه در جبهه باشند مي

  هزينه تحصيل در مقطع دكتراي تخصصي پرديس هاي بين الملل دانشگاه خوارزمي-و

براي رشته هاي علوم هزينه تحصيل براي دانشجويان دكتراي پرديس بين الملل دانشگاه خوارزمي به صورت تقريبي 

ميزان . خواهد بودميليون تومان  52علوم پايه و فني مهندسي حدود و براي رشته هايميليون تومان  48حدودانساني 

  . اطالع خواهد رسيد تصويب در هيات امناء دانشگاه بهدقيق هزينه تحصيل پس از 
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  : نكات بسيار مهم - ز

لذا شاغالن رسمي در سازمانها و دستگاههاي دولتي در صورت . تحصيل در دوره دكتري بصورت تمام وقت است 

قبولي در آزمون ،هنگام ثبت نام بايد حكم مأموريت تحصيلي و يا موافقت با تحصيل تمام وقت خود از سوي موسسه 

 .نمايند مربوطه را ارائه 

چنانچه در هر مرحله از ثبت نام ،برگزاري امتحانات و تحصيل در دانشگاه مشخص گردد كه داوطلب واجد يكي  -
از شرايط فوق نبوده است بالفاصله از ثبت نام ،شركت در امتحان و يا ادامه تحصيل او جلوگيري به عمل آمده و 

 .طبق مقررات با وي رفتار خواهد شد 

شروع به تحصيل داوطلب منوط به تائيد صالحيت عمومي وي از سوي هيأت مركزي گزينش در صورت قبولي ،  -
 .باشد دانشجو مي

 .گرايش حداقل سه نفر است /حد نصاب الزم براي تشكيل كالس هاي درس در هر رشته  -

ب حق نمايد و داوطلدر صورت به حد نصاب نرسيدن تعداد پذيرفته شدگان ، دانشگاه تصميم مقتضي اتخاذ مي -
 .هيچ اعتراضي را ندارد 

  
  :نحوه ثبت نام- ح

مدارك به صورت اينترنتي مي باشد و داوطلبان الزم است  در پرديس دانشگاه خوارزمي تخصصي ثبت نام مقطع دكتري
الزم است داوطلبان . ستي مدارك نمي باشدبارگذاري نمايند و نيازي به ارسال پ سيستم گلستانرا از طريق  مورد نياز
از طريق درگاه  201123224شماره جهت شركت در آزمون تخصصي به حساب ) 000/000/1(ريال  ميليونمبلغ يك 

مبلغ واريز شده الزم به ذكر است .واريز و از طريق همين وبگاه نسبت به ثبت نام اقدام نمايند دانشگاه اينترنتي سايت
  .هيچ وجه قابل استرداد نمي باشدبه  توسط داوطلب

  
 مدارك مورد نياز ثبت نام اينترنتي مقطع دكتري -ط

 كميل فرم تقاضانامه موجود در سايتت -

 و شناسنامه داوطلب ملي كارت اسكن صفحه اول -
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 پرسنل 3در  4اسكن يك قطعه عكس   -

  :اسكن مدارك تحصيلي شامل -
  وكارشناسي ارشدتصوير مدرك تحصيلي و تصوير ريز نمرات كارشناسي 

در آزمون هاي  شركت درصورت. ... (آيلتس ، توليمو تافل وزبان تصوير گواهي نمره زبان مربوط به آزمونهاي 
  )مذكور

براي آن دسته از داوطلباني كه در حال حاضر دانشجوي ترم آخر دوره كارشناسي ارشد ميباشند گواهي فراغت 
از دانشگاه مربوطه كفايت مي (عداد واحد گذرانده و معدل از تحصيل يا گواهي اشتغال به تحصيل شامل ت

  )نمايد و يا معادل آن از ساير كشورهاي جهان به تأييد مراجع ذيربط
  اجرايي وسوابق علمي پژوهشي،افتخارات سوابق -
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عنوان رشته ها و ظرفيت پذيرش هر يك در پرديس هاي تهران و كرج -1جدول   

  
  

پذيرشظرفيت رشتهرديف  
 پرديس كرج پرديس تهران  
 6 6 روانشناسي سالمت 1
 6 6 علم اطالعات و دانش شناسي 2
 6 6 مديريت آموزشي 3
 6 6 مشاوره 4
 6 6 جغرافيا و برنامه ريزي شهري 5
 6 6 ژئومورفولوژي 6
 6 6 جغرافياي سياسي 7
سازه –مهندسي عمران  8  6 6 
خاك و پي –مهندسي عمران  9  6 6 
 6 6 مديريت ورزشي 10
 6 6 آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي 11
 6 6 بيومكانيك ورزشي 12
 6 6 فيزيولوژي ورزشي 13
 6 6 رفتار حركتي 14
 6 6 روابط بين الملل 15
 6 6 مديريت منابع انساني 16
 6 6 برنامه ريزي درسي 17
سياست گذاري فرهنگي -علوم اجتماعي 18  6 6 
 6 6 فيزيولوژي گياهي 19
 6 6 مهندسي صنايع 20
 6 6 زبان و ادبيات فارسي 21
 6 6 آموزش زبان انگليسي 22
 6 6 فقه و حقوق خصوصي 23
 6 6 فقه و حقوق جزا 24
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  آزمون كتبي ورودي مقطع دكتريمواد امتحاني :  2جدول  

  

  مواد امتحاني  نام رشته امتحاني  كد
التحصيالن رشته هاي مرتبط كه فارغ 

آنمي توانند در اين كد رشته شركت 
  كنند

1  

  

جغرافيا و برنامه ريزي 
  شهري

 

روش :شامل كارشناسي درسطح تخصصي دروس همجموع - 1
 تحقيق در جغرافيا

 مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد - 2

  )جغرافيا مكتبهاونظريه هاي-پيشرفته شهري جغرافياي: (شامل

  كليه رشته هاي علوم جغرافيايي

 جغرافياي سياسي 2

روش تحقيق : دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل - 1
 در جغرافيا

 :دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل  - 2
  ژئوپليتيك مفاهيمنظريه هاي جغرافياي سياسي ،اصول و

 

  كليه رشته هاي علوم جغرافيايي

3  
  

  ژئومورفولوژي

روش : مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل  - 1
 تحقيق در جغرافيا

: مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل - 2
  ديدگاهها و نظريه هاي ژئومورفولوژي-ژئومورفولوژي ايران

  كليه رشته هاي علوم جغرافيايي

4 
 –مهندسي عمران 

 سازه

( مكانيك جامدات : دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل - 1
 )تحليل سازه ها  –مقاومت مصالح 

ديناميك : دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل  - 2
 تئوري االستيسيته و پالستيسيته –سازه ها 

  
 

  كليه رشته ها

5 
 –مهندسي عمران 
 خاك و پي

مكانيك : دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل - 1
 )تحليل سازه ها  –مقاومت مصالح ( جامدات 

: دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل  - 2
  طراحي پي پيشرفته –ديناميك خاك  

  كليه رشته ها

كليه (مجموعه علوم اجتماعي  - شناسي جامعه:مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل  - 1   6

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

دانلود کليه سواالت آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست
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سياست گذاري 
  فرهنگي

 جامعه - ايران مسائل اجتماعي بررسي- ادبيات شناسي جامعه- توسعه
  شناسي سياسي جامعه- روستايي شناسي

 نظريه هاي:دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شاملمجموعه - 2
  كمي و كيفي يشرفتهپ قتحقي آماروروش جامعه شناسي

 )گرايشها

 تبليغ و ارتباطات اجتماعي -

 فلسفه علوم اجتماعي -

 مطالعات زنان -

 مطالعات فرهنگي و رسانه -

 پژوهش علوم اجتماعي -

برنامه ريزي و سياستگذاري منطقه  -
 اي

 مديريت خدمات اجتماعي -

 برنامه ريزي شهري -

 حقوق ارتباطات -

 علوم ارتباطات اجتماعي -

 مددكاري اجتماعي -

  ايران شناسي -

7  
فقه و حقوق 
  خصوصي

 متون فقه: مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل  - 1
  يصوصخ

حقوق : مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل- 2
  )تراجتحقوق  -يندم

  

 

  كليه گرايش هاي حقوق- 

  فقه و مباني حقوق اسالمي - 

 فقه و حقوق جزا  8

 متون فقه جزايي: دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل - 1

: مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل - 2
 آيين دادرسي كيفري،حقوق جزاي اختصاصي ،جرم شناسي

 
 

  كليه گرايش هاي حقوق- 

  فقه و مباني حقوق اسالمي - 

  روابط بين الملل  9

سياست : (مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل  - 1
مباني علم سياست ، جامعه شناسي سياسي ، انديشه (شناسي

-اصول روابط بين الملل-)هاي سياسي ،سياست هاي تطبيقي
 )سياست خارجي جمهوري اسالمي

  و سياسي علوم مجموعه گرايشهاي كليه

  ين المللب روابط

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

دانلود کليه سواالت آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست
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: مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل-  - 2
غرب (جامعه شناسي  - انديشه هاي سياسي غرب،اسالم و ايران

نظريه هاي كالسيك (نظريه هاي روابط بين الملل -)و ايران
- سياسي(روش شناسي  - جديد و اقتصادي سياسي بين الملل

  )منطقه اي-بين الملل

 جامعه شناسي -

 جغرافياي سياسي -

 اقتصاد بين الملل -

كليه گرايش هاي مجموعه مطالعات 
  جهان

 مطالعات آمريكاي شمالي -

 زبان انگليسي -

 زبان آلماني -

 زبان روسي -

 علوم اجتماعي -

 علوم ارتباطات -

 علوم تربيتي -

 مديريت -

  معارف اسالمي و علوم سياسي -

10  
 

  مديريت منابع انساني

 

 - رياضي: (دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل مجموعه  - 1
  )تئوريهاي مديريت -آمار

منابع : (مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل- 2
  )رفتارسازماني پيشرفته - انساني پيشرفته

  كليه گرايشهاي مجموعه مديريت

 مديريت رسانه -

 سيستمهاي اطالعات مديريت -

 )يمه، اجرايي، شهري(مديريت  -

 ارتباطات اجتماعيعلوم  -

 هتل داري -

 جهانگردي -

- MBA 
 مهندسي صنايع -

 مديريت امور دفاعي -

 مديريت خدمات بهداشتي درماني -

 )علوم پزشكي(مديريت توانبخشي -

 IT)(فناوري اطالعات  -

  

  مشاوره  11

آمار و روش : (مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل  - 1
  )روانشناسي شخصيت-تحقيق

اصول و : در سطح كارشناسي ارشد شاملمجموعه دروس تخصصي- 2

 كليه گرايش هاي علوم تربيتي -

كليه گرايش هاي مشاوره و راهنمايي -
 روان شناسي باليني -

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

دانلود کليه سواالت آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست
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  )فنون و نظريه هاي مشاوره و روان درماني

  

روان شناسي و آموزش كودكان  -
  استثنايي

  برنامه ريزي درسي  12

ر و روش آما: مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل  - 1
  نظريه هاي برنامه ريزي درسي - )كمي،كيفي،آميخته(تحقيق

نظريه هاي : مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل- 2
  يادگيري و الگوهاي تدريس

  كليه گرايش هاي علوم تربيتي - 

  رشته هاي آموزش شيمي - 

  رشته هاي آموزش رياضي - 

  رشته هاي آموزش فيزيك - 

  مديريت آموزشي  13

آمار و روش  :مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل  - 1
  تحقيق

مباني :مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل- 2
نظريه هاي يادگيري و الگوهاي  - فلسفي و نظري مديريت آموزشي

 تدريس

 كليه گرايش هاي علوم تربيتي -

 
 
 
  

  مهندسي صنايع  14

تحقيق در :مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل  - 1
  )آمارواحتماالت- 2و1عمليات 

طراحي :مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل - - 2
 سيستم هاي صنعتي

  كليه رشته ها -

  مديريت ورزشي  15

آمار ، سنجش : مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل  - 1
  )بدنيو اندازه گيري در تربيت 

اصول و مباني : مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد شامل  - 2
مديريت در سازمان ورزشي، مديريت اماكن،تجهيزات و رويدادهاي 

  )ورزشي، مديريت رفتارسازماني

كليه گرايش هاي تربيت بدني و  -
  علوم ورزشي

16  
آسيب شناسي و 
  حركات اصالحي

آمار، سنجش و اندازه (: مجموعه دروس در سطح كارشناسي شامل  - 1
  )گيري در تربيت بدني

حركات : (مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد شامل  - 2
 )اصالحي،آسيب شناسي ورزشي،ورزش معلولين

كليه گرايش هاي تربيت بدني و  -
  علوم ورزشي

  رفتارحركتي  17
آمار، سنجش و اندازه : (مجموعه دروس در سطح كارشناسي شامل - 1

 )دنيگيري در تربيت ب
كليه گرايش هاي تربيت بدني و  -

  علوم ورزشي

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

دانلود کليه سواالت آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست
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رشد و تكامل : (مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد شامل - - 2
اصول و روشهاي آموزش  - يادگيري حركتي-كنترل حركتي- حركتي

  )تربيت بدني

 

  بيومكانيك ورزشي  18

آمار،سنجش و اندازه : (مجموعه دروس در سطح كارشناسي شامل - 1
  )تربيت بدنيگيري در 

آناتومي عملكردي : (مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد شامل -  2
  )عضالني - در ورزش،بيومكانيك ورزشي، فيزيولوژي دستگاه عصبي

كليه گرايش هاي تربيت بدني و  -
  علوم ورزشي

  فيزيولوژي ورزشي  19

آمار،سنجش و اندازه : (مجموعه دروس در سطح كارشناسي شامل - 1
  )ت بدنيگيري در تربي

فيزيولوژي : (مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد شامل -  2
عضالني، فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس، - ورزشي عصبي

  )بيوشيمي و متابوليسم ورزشي

 

كليه گرايش هاي تربيت بدني و  -
  علوم ورزشي

 فيزيولوژي گياهي  20

 –فيزيولوژي : دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل - 1
تشريح  –ريخت شناسي ( سيستماتيك و تكوين گياهي شامل 

 )ريخت زايي و اندام زايي  –
جذب و : دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل  - 2

 متابوليسم گياهي–انتقال در گياهان

  كليه رشته ها

  روانشناسي سالمت  21

آمار و روش :مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل  - 1
  )روان شناسي رشد -تحقيق 

آسيب : مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل  - 2
 شناسي رواني

كليه رشته هاي علوم تربيتي و روان  -
شناسي، بهداشت و درمان ، 

  )علوم پزشكي(توانبخشي

22  
علم اطالعات و دانش 

  شناسي

مقدمه اي : (مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل - 1
آشنايي با فناوري اطالعات و  -اطالع رسانيبركتابداري و 

  )ذخيره و بازيابي شبكه ها و پايگاههاي اطالعاتي(ارتباطات

آمار و :(مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل -  2

فه يا فلسفه فلس - تارخ و فلسفه علم
تاريخ با  -مشاوره و راهنمايي- اطالعات

كتابداري - جامعه شناسي - گرايش اسنادي
زبان  - ارتباطات- مديريت - و اطالع رساني

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

دانلود کليه سواالت آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست
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- سازماندهي و نمايه سازي اطالعات(مديريت اطالعات- روش تحقيق
  )مرجع شناسي و اشاعه اطالعات

 -مديريت اطالعات و نسخ خطي- شناسي
 - فناوري اطالعات -اقتصاد - تاريخ 

  روان شناسي- آرشيو

 زبان و ادبيات فارسي  23

( كليات ادبي : دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل - 1
نقد و نظريه هاي  –عروض و قافيه  –دستور  –تاريخ ادبيات 
 )زبان عربي  –متون نظم و نثر  –ادبي معاصر 

 –متون نظم : دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل  - 2
  بالغت –متون نثر 

  زبان و ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي، گرايش كودك و 
  نوجوان

فارسي، گرايش ادبيات زبان و ادبيات 
  )عربي - فارسي(تطبيقي 

زبان و ادبيات فارسي، گرايش ادبيات 
  مقاومت

  آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان

  

 آموزش زبان انگليسي  24

 –روش تدريس : دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل - 1
 زبان شناسي

آزمون : دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل  - 2
مسائل  –روش تحقيق در مسايل آموزش زبان  –سازي زبان 

نظريه ها ، مهارت ها ، تجزيه و تحليل كالم ، ( آموزشي زبان 
 )جامعه شناسي زبان

  زبان و ادبيات انگليسي

  آموزش زبان انگليسي

  زبان شناسي همگاني

 

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

دانلود کليه سواالت آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست




