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  مركز مجري  در مقطع دكتري نام رشته

  مركز تحصيالت تكميلي  آموزش زبان انگليسي  1

  مركز تحصيالت تكميلي  زبان و ادبيات فارسي  2

  تحصيالت تكميليمركز   زبانشناسي همگاني  3

  مركز تحصيالت تكميلي  حقوق بين الملل عمومي  4

  مركز تحصيالت تكميلي  حقوق خصوصي  5

  مركز تحصيالت تكميلي  )گرايش فلسفه دين ( كالم   6

  تهران جنوبمركز  - تحصيالت تكميلي   فلسفه و كالم اسالمي  رشتهالهيات و معارف اسالمي   7

  تهران جنوبمركز  - تحصيالت تكميلي   علوم قرآن و حديث   8

  تهران جنوبمركز  - تحصيالت تكميلي   فقه و مباني حقوق اسالمي  رشتهالهيات و معارف اسالمي   9

  تهران جنوبمركز  - تحصيالت تكميلي   علوم و معارف نهج البالغه   10

  مركز تحصيالت تكميلي   تاريخ ايران بعد از اسالم  11

  بين الملل قشممركز   تاريخ اسالم  12

  مركز تحصيالت تكميلي   جامعه شناسي   13

  مركز تحصيالت تكميلي   برنامه ريزي شهري وجغرافيا   14

  مركز تحصيالت تكميلي   جغرافيا برنامه ريزي روستايي  15

  مركز تحصيالت تكميلي   برنامه ريزي آموزش از راه دور  16

  تهران جنوبمركز  - تحصيالت تكميلي   آموزش محيط زيست  17

  مركز تحصيالت تكميلي  عموميروانشناسي   18

  مركز مشهد  علوم اطالعات و دانش شناسي  19

  تهران جنوبمركز  - تحصيالت تكميلي   گرايش تعليم و تربيت اسالمي  فلسفه   تعليم و تربيت  20

  مركز تحصيالت تكميلي   )آناليزگرايش (رياضي محض   21

  تبريز   )آناليز گرايش(رياضي محض   22

  مركز تحصيالت تكميلي  )گرايش هندسه(رياضي محض   23

  مركز مشهد   كاربرديگرايش  رياضي  24

  مركز تحصيالت تكميلي  )گرايش جبر و جابجايي و همولوژي(رياضي محض   25

  مركز تحصيالت تكميلي  )گرايش ابرجبرها و جبرهاي مرتب شده(رياضي محض   26

  مركز تحصيالت تكميلي  )كنترل و بهينه سازي( تحقيق در عمليات گرايش  –رياضي كاربردي   27



  
  
  

  مركز مشهد  شيمي  گرايش شيمي آلي  28

  مركز مشهد  شيمي گرايش شيمي تجزيه  29

  مركز مشهد   گرايش شيمي فيزيك شيمي  30

  مركز مشهد   شيمي  گرايش شيمي معدني  31

  مركز اردكان   شيمي  گرايش شيمي فيزيك   32

  مركز تبريز   شيمي آلي   33

  تهران شرقمركز  - تحصيالت تكميلي   شيمي آلي   34

  مركز تحصيالت تكميلي   هسته اي گرايش  فيزيك   35

  مركز شيراز   فيزيك نظري  36

  مركز مشهد   هسته اي  گرايش فيزيك  37

  مركز تحصيالت تكميلي  بيوشيمي   38

  مركز اصفهان   بيوشيمي   39

  تهران شرقمركز  - تحصيالت تكميلي   فيزيولوژي گياهي   –زيست شناسي   40

  تهران شرقمركز  - تحصيالت تكميلي   آمار  41

  تهران شرقمركز  - تحصيالت تكميلي   فيزيك   42

  تحصيالت تكميلي  مهندسي صنايع  43

  شميرانات- مركز تهران - تحصيالت تكميلي   مهندسي عمران  گرايش راه و ترابري  44

  مركز تحصيالت تكميلي  مديريت منابع انسانيمديريت دولتي  گرايش   45

  مركز تحصيالت تكميلي  مديريت دولتي  گرايش رفتار سازماني  46

  مركز تحصيالت تكميلي  مديريت بازرگاني   47

  مركز تحصيالت تكميلي   علوم اقتصادي  48

   تهران شرقمركز  - تحصيالت تكميلي   گرايش سياست و توسعه كشاورزي –اقتصاد كشاورزي   49

  مركز تحصيالت تكميلي  )گرايش مديريت ورزشي(تربيت بدني و علوم ورزشي   50

  


