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  رشته های دکتری تخصصی                

 تیظرف رایشگ -نام رشته  کد رشته ردیف ظرفیت گرایش -نام رشته  کد رشته ردیف

 

2دفترهچ شماره   
 



1 2783 
 مديريت -ورزشي م علو

 ورزشي
 7 نفر کامپيوتر علوم 2338 82 7 نفر

8 2719 
 فيزيولوژي -ورزشي م علو

 ورزشي
 7 نفر پترولوژي -علوم زمين  2368 81 7 نفر

 7 نفر فيزيک هسته اي -فيزيک 2389 88 7 نفر عمومي حقوق 2881 3

 7 نفر قدرت - برق مهندسي 2448 83 7 نفر روانشناسي 2723 4

 7 نفر کنترل - برق مهندسي 2438 84 7 نفر تربيتي روانشناسي 2723 6

 7 نفر سيستم مخابرات - برق مهندسي 2421 86 7 نفر عمومي روانشناسي 2724 3

 2422 83 7 نفر روانشناسي باليني 2726 7
 و ميدان مخابرات - برق مهندسي

 موج
 7 نفر

2 2727 
 - شناختي اعصاب علوم

 شناخت مغزو
 7 نفر الکترونيک - برق مهندسي 2447 87 7 نفر

 7 نفر بيوالکتريک - پزشکي مهندسي 2492 82 7 نفر انگليسي زبان آموزش 2118 9

 7 نفر افزار نرم - کامپيوتر مهندسي 2462 89 7 نفر فارسي وادبيات زبان 2111 12

 2432 32 7 نفر فلسفه معاصر -فلسفه 2119 11
 مصنوعي هوش - مپيوترکا مهندسي

 رباتيکز و
 7 نفر

 7 نفر فوتونيک 2384 31 7 نفر بيوشيمي 2373 18

 7 نفر رفتار حرکتي -علوم ورزشي 2784 38 7 نفر ژنتيک مولکولي 2331 14

16 2812 
اقتصادي  -جامعه شناسي

 و توسعه
 7 نفر آب و هواشناسي)اقليم شناسي( 2864 33 7 نفر

13 2872 
 اقتصاد - اقتصادي علوم

 اي منطقه و شهري
 7 نفر شهري ريزي وبرنامه جغرافيا 2833 34 7 نفر

17 1283 
اقتصاد  – اقتصادي علوم

 مالي
 7 نفر تبديل انرژي – مکانيک مهندسي 2481 36 7 نفر

12 2837 
 اقتصاد- اقتصادي علوم

 الملل بين
 7 نفر توليد و ساخت - مکانيک مهندسي 2483 37 7 نفر

 7 نفر کاربردي طراحي- مکانيک مهندسي 2488 32 7 نفر مه ريزي درسيبرنا 2718 19

 

 
 از يکي حداقل بايستي مي فرمايند دقت اقتصادي علوم هاي گرايش رشته تخصصي دکتري آزمون در شرکت داوطلبان  توجه :

 . باشد  اقتصادي علوم بارشته مرتبط آنها ارشد کارشناسي يا و کارشناسي مدارک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي دوره  ويژگي

 



دانشگاه تبریز  مطابق با محتوای برنامه و نظام آموزشی دانشگاه تبریز  بین المللی ارس)جلفا(پردیس محتوای آموزشی برنامه های  -

 خواهد بود. 

 ذ مدرک طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهدبود.  اخ تعداد واحد مورد نیاز برای فراغت از تحصیل و -

 ( می باشد.نیمسال 8تحصیلی )سال  4حداکثر  نیمسال( و 6سال تحصیلی) 3طول مدت تحصیل در دورۀ مذکور حداقل  -

 

 

  

 1392-99سالتحصيلي نيمسال دوم  شهريه دکتري ورودي هاي 

 ) پردیس ارس( مجموعه آموزشی شهریه کل دوره

 علوم انسانی  ریال 000/000/080

 سایر رشته ها ریال 000/000/080

 

ن، ایاب وذهاب، تغذیه، کتاب و سایر هزینه ها نخواهد مبالغ پرداختی از بابت شهریه شامل هزینه های دوره زبان انگلیسی، اسکا -

 بود. 

 .و یا اخراج دانشجو مبلغ دریافتی از بابت شهریۀ تحصیل مسترد نخواهد شد در صورت انصراف ، حذف ترم -

  د.های تحصیلی الزامی می باشد حتی اگر دانشجو از مرخصی تحصیلی استفاده نمای پرداخت شهریه ثابت در تمامی نیمسال -

و تا پایان مراحل دفاع، دانشجو در نیمسال های بعدی نیز بایستی ثبت نام نمووده و شوهریۀ ثابوت را پرداخوت      رسالهپس از انتخاب  -

 نماید.

دانشگاه تبريز  واقع در منطقه آزاد ارس ) جلفا ( خواهد  )جلفا(محل تشکيل کالسها در سايت پرديس بين المللي ارس  

 بود. 

 مطابق سرفصل سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بودآزمون  يب*. منابع و ضرا

 
 

 1392-99تحصيليسال اولدر نيمسال )جلفا(پرديس بين المللي ارس  1392 سالناپيوسته  دکتري تخصصيجدول زمانبندي آزمون 

 16/24/1392تا تاريخ       21/24/1392از تاريخ  مهلت ثبت نام و بارگذاري مدارک از طريق سامانه ثبت نام

 87/24/1392 تاريخ آزمون کتبي

 22/23/1392لغايت  28/23/1392 مصاحبه تاريخ دعوت به

 اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از وب سايت پرديس
http://arasp.tabrizu.ac.ir 

 متعاقبا اعالم خواهد شد

 1392سال ( PHDاعالم نتايج نهايي آزمون ورودي دکتري تخصصي)

 رسپرديس بين المللي ا
83/23/1392 

             

 

باا شاماره   و يا   http://arasp.tabrizu.ac.irاز طريق سايت اينترنتي داوطلبان گرامي در صورت نياز به کسب اطالعات بيشتر 

  . تماس  حاصل نمايند  24133398441تلفن 


