
مقطعنام گرایش*نام رشته نام مجموعه امتحانیکد رشته

دکتریزبان وادبيات فارسی زبان وادبيات فارسی1008

دکتریادبيات عرفانی*زبان وادبيات فارسی زبان وادبيات فارسی1042

دکتریادبيات غنایی*زبان وادبيات فارسی زبان وادبيات فارسی1052

دکتریجغرافياوبرنامه ریزی شهری جغرافياوبرنامه ریزی شهری1100

دکتریجغرافياوبرنامه ریزی روستایی جغرافياوبرنامه ریزی روستایی1119

دکتریژئومورفولوژی ژئومورفولوژی1135

دکتریآب وهواشناسی  اب وهواشناسی1148

دکتریاقتصادبيمه*علوم اقتصادی علوم اقتصادی1210

دکتریاقتصادپولی*علوم اقتصادی علوم اقتصادی1220

دکتریاقتصاداسالمی*علوم اقتصادی علوم اقتصادی1234

دکتریاقتصادبخش عمومی*علوم اقتصادی علوم اقتصادی1237

دکتریتوسعه اقتصادی*علوم اقتصادی علوم اقتصادی1245

دکتریاقتصادبين الملل*علوم اقتصادی علوم اقتصادی1250

دکتریاقتصادشهری ومنطقه ای*علوم اقتصادی علوم اقتصادی1265

دکتریاقتصادمنابع*علوم اقتصادی علوم اقتصادی1269

دکتریاقتصادنهادگرا*علوم اقتصادی علوم اقتصادی1275

دکتریمدیریت ورزشی مدیریت ورزشی-علوم ورزشی 1341

دکتریفيزیولوژی ورزشی فيزیولوژی ورزشی-علوم ورزشی 1374

دکتریرفتارحرکتی رفتارحرکتی-علوم ورزشی 5513

دکتریتاریخ ایران بعدازاسالم*تاریخ تاریخ ایران بعدازاسالم-تاریخ 1461

دکتریجامعه شناسی اقتصادی وتوسعه*جامعه شناسی علوم اجتماعی1494

دانشگاه تبریز - 99بهمن = ليست رشته های مقطع دکتری 



دکتریفلسفه معاصر*فلسفه فلسفه1659

دکتریفلسفه عصرجدید*فلسفه فلسفه1661

دکتریفلسفه یونان وقرون وسطی*فلسفه فلسفه1662

دکتریفقه و مبانی حقوق اسالمیفقه و مبانی حقوق اسالمی2012

دکتریکالم اسالمی*کالم فلسفه وکالم اسالمی5515

دکتریبرنامه ریزی درسی برنامه ریزی درسی1721

دکتریروان شناسی تربيتی روان شناسی تربيتی1771

دکتریروان شناسی بالينی روان شناسی5517

دکتریروان شناسی روان شناسی1843

دکتریحقوق عمومی حقوق عمومی1900

دکتریآب های زیرزمينی*علوم زمين زمين شناسی اب های زیرزمينی2334

دکتریپترولوژی*علوم زمين زمين شناسی پترولوژی2352

دکتریزمين شناسی اقتصادی*علوم زمين زمين شناسی اقتصادی2368

دکتریشيمی فيزیك*شيمی شيمی فيزیك-شيمی 2388

دکتریشيمی الی*شيمی شيمی الی-شيمی 2443

دکتریشيمی تجزیه*شيمی شيمی تجزیه-شيمی 2517

دکتریشيمی معدنی*شيمی شيمی معدنی-شيمی 2583

دکتریشيمی کاربردیشيمی کاربردی2629

دکتریفيزیولوژی -زیست شناسی گياهی فيزیولوژی-زیست شناسی گياهی 2661

دکتریسلولی وتكوینی -زیست شناسی گياهی سلولی وتكوینی-زیست شناسی گياهی 2687

دکتریبيوشيمی بيوشيمی2720

دکتریژنتيك مولكولی ژنتيك ملكولی2734

دکتریآمارامار2767



دکتریزیر برنامه جبرریاضی 2795

دکتریزیر برنامه آناليزریاضی 2834

دکتریزیر برنامه آناليزعددیریاضی2956

دکتریاپتيك وليزر*فيزیك فيزیك3071

دکتریفيزیك ماده چگال*فيزیك فيزیك3104

دکتریگرانش وکيهان شناسی*فيزیك فيزیك3133

دکترینجوم واخترفيزیك*فيزیك فيزیك3143

دکترینانو ساختارهانانو فيزیك- علوم و فناوری نانو 3135

دکتریفوتونيك فوتونيك3249

دکتریکليه گرایش ها*علوم کامپيوترعلوم کامپيوتر3289

دکتریمغزوشناخت*علوم اعصاب شناختی -علوم شناختی علوم شناختی3296

دکتریالكترونيك*مهندسی برق الكترونيك-مهندسی برق 3313

دکتریمخابرات سيستم *مهندسی برق مخابرات-مهندسی برق 3493

دکتریقدرت*مهندسی برق قدرت-مهندسی برق 3454

دکتریکنترل*مهندسی برق کنترل-مهندسی برق 3520

دکتریسازه*مهندسی عمران سازه-مهندسی عمران 3566

دکتریزلزله*مهندسی عمران زلزله-مهندسی عمران 3613

دکتریژئوتكنيك*مهندسی عمران ژئوتكنيك-مهندسی عمران 3635

دکتریآب وسازه های هيدروليكی*مهندسی عمران اب وسازه های هيدروليكی-مهندسی عمران 3670

دکتریسواحل بنادروسازه های دریایی*مهندسی عمران سواحل بنادروسازه های دریایی-مهندسی عمران 3708

دکتریمهندسی ومدیریت منابع اب*مهندسی عمران مدیریت منابع اب-مهندسی عمران 3718

دکتریساخت وتوليد*مهندسی مكانيك ساخت وتوليد-مهندسی مكانيك 3776

دکتریطراحی کاربردی*مهندسی مكانيك مكانيك جامدات-مهندسی مكانيك 3807



دکتریطراحی کاربردی شاخه تخصصی دیناميك کنترل وارتعاشات*مهندسی مكانيك دیناميك کنترل وارتعاشات-مهندسی مكانيك 3865

دکتریطراحی کاربردی شاخه تخصصی مكانيك جامدات*مهندسی مكانيك دیناميك کنترل وارتعاشات-مهندسی مكانيك 2004

دکتریتبدیل انرژی*مهندسی مكانيك تبدیل انرژی-مهندسی مكانيك 3913

دکتریبيوالكتریك*مهندسی پزشكی بيوالكتریك-مهندسی پزشكی 4119

دکترینرم افزار*مهندسی کامپيوترنرم افزاروالگوریتم-مهندسی کامپيوتر4212

دکتریهوش مصنوعی ورباتيكز*مهندسی کامپيوترهوش مصنوعی-مهندسی کامپيوتر4255

دکتریشبكه های کامپيوتری*مهندسی کامپيوترشبكه ورایانش-مهندسی کامپيوتر4284

دکتریمواد پيشرفته* مهندسی متالورژی و مواد مهندسی متالورژی و مواد4441

دکتریسراميك* مهندسی متالورژی و موادمهندسی متالورژی و مواد4467

دکتریمهندسی شيمی مهندسی شيمی4358

دکتریطراحی ماشين های کشاورزی*مهندسی مكانيك بيوسيستم مهندسی مكانيك بيوسيستم4481

دکتریفناوری پس ازبرداشت*مهندسی مكانيك بيوسيستم مهندسی مكانيك بيوسيستم4497

دکتریبازیافت و مدیریت پسماندمهندسی مكانيزاسيون کشاورزی4682

دکتریفيزیولوژی توليدوپس ازبرداشت گياهان باغبانی*علوم ومهندسی باغبانی علوم ومهندسی باغبانی4524

دکتریاصالح وبيوتكنولوژی گياهان باغبانی*علوم ومهندسی باغبانی علوم ومهندسی باغبانی4539

دکتریصنایع غذایی*علوم ومهندسی صنایع غذایی علوم ومهندسی صنایع غذایی4568

دکتریشيمی موادغذایی*علوم ومهندسی صنایع غذایی علوم ومهندسی صنایع غذایی4574

دکتریفناوری موادغذایی*علوم ومهندسی صنایع غذایی علوم ومهندسی صنایع غذایی4579

دکتریزیست فناوری مواد عذایی*علوم ومهندسی صنایع غذایی علوم ومهندسی صنایع غذایی4757

دکتریشيمی حاصل خيزی خاك وتغذیه گياه*مدیریت حاصل خيزی وزیست فناوری خاك مدیریت حاصل خيزی وزیست فناوری خاك4672

دکتریفيزیك و حفاظت خاكمدیریت منابع خاك4878

دکتریمنابع خاك و ارزیابی اراضیمدیریت منابع خاك4888

دکتریفيزیولوژی دام وطيور*علوم دامی علوم دامی4724



دکتریتغذیه دام*علوم دامی علوم دامی4732

دکتریژنتيك واصالح دام وطيور*علوم دامی علوم دامی4748

دکتریتغذیه طيور*علوم دامی علوم دامی4764

دکتریآبياری وزهكشی*علوم ومهندسی آب ابياری وزهكشی-علوم ومهندسی اب 5015

دکتریسازه های آبی*علوم ومهندسی آب سازه های ابی-علوم ومهندسی اب 4848

دکتریمنابع آب*علوم ومهندسی آب منابع اب-علوم ومهندسی اب 4873

دکتریژنتيك وبه نژادی گياهیژنتيك وبه نژادی گياهی4889

دکتریفيزیولوژی گياهان زراعی*اگروتكنولوژی اگروتكنولوژی4924

دکتریاکولوژی گياهان زراعی*اگروتكنولوژی اگروتكنولوژی4953

دکتریبيوتكنولوژی کشاورزیبيوتكنولوژی کشاورزی5022

دکتریاقتصاد و مدیریت واحدهای کشاورزیاقتصاد کشاورزی2011

دکتریتوسعه کشاورزی توسعه کشاورزی5070

دکتریحشره شناسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی5082

دکتریبيماری شناسی گياهی بيماری شناسی گياهی5102


