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برای دریافت فایل بر روی نام رشته مورد نظر کلیک کنید 

  

  

دانلود مشخصات کلی،برنامه و سرفصل رشته های دکتری 

  

  نام رشته  گروه        
دانلود سرفصل دکتری قارچ شناسي دامپزشكي   دامپزشكي    
  
دکتری دستیاری کلینکال پاتالوژی دامپزشکی دانلود سرفصل   دامپزشکی    
  
دکتری دستیاری فیزیولوژی دامپزشکی دانلود سرفصل   دامپزشکی    
  
  دکتری میکروبیولوژی دامپزشکیدانلود سرفصل   دامپزشکی    
  دستیاری بیماریهای طیوردانلود سرفصل دکتری   دامپزشکی    
  بهداشت و بیماریهای آبزیاندانلود سرفصل دکتری   دامپزشکی    
  دکتری دستیاری مامایی و بیماریهای تولید مثل دامدانلود سرفصل   دامپزشکی    
  دستیاری دامپزشکی پاتالوژی جراحی علوم تشریحیدانلود سرفصل دکتری   دامپزشکی    
  دکتری دستیاری  بیماریهای داخلی دامهای بزرگدانلود سرفصل   دامپزشکی    
  دکتری دستیاری بهداشت و مواد غذاییدانلود سرفصل   دامپزشکی    
  دکتری بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکیدانلود سرفصل   دامپزشکی    
  دکتری فارماکولوژی دامپزشکیدانلود سرفصل   دامپزشکی    
  دامپروریدانلود سرفصل دکتری   دامپزشکی    
  دکتری دستیاری رادیولوژی دامپزشکیدانلود سرفصل   دامپزشکی    
  دکتری دامپزشکیدانلود سرفصل   دامپزشکی    
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  دستیاری انگل شناسیدانلود سرفصل دکتری   دامپزشکی    
  دکتری مديريت آموزشيدانلود سرفصل   علوم انساني    
  روانشناسی گرایش سلامتدانلود سرفصل دکتری   علوم انساني    
  دکتری حقوق کیفری و جرم شناسیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی رشد و تکامل و یادگیری حرکتیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  آموزش زبان انگلیسیدانلود سرفصل دکتری   علوم انسانی    
  تربیت بدنی و علوم ورزشیدانلود سرفصل دکتری   علوم انسانی    
  مدیریت دولتیدانلود سرفصل دکتری   علوم انسانی    
  دکتری جغرافیای طبیعی و انسانیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتیدانلود سرفصل دکتری   علوم انسانی    
  دکتری مدیریت آموزش عالیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری علوم اقتصاد و علوم بازرگانیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری حقوق عمومیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری حقوق خصوصیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری کتابداری و اطلاع رسانیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری باستانشناسیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری مشاورهدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری مدیریتدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  فلسفهدانلود سرفصل دکتری   علوم انسانی    
  دکتری جامعه شناسیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  ادبیات فرانسهدانلود سرفصل دکتری   علوم انسانی    
  دکتری روانشناسی تربیتیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  الهیات و معارف اسلامیدانلود سرفصل دکتری   علوم انسانی    
  دکتری حقوق بین الملل عمومیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
   دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگیدانلود سرفصل  علوم انسانی    
  فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسیدانلود سرفصل دکتری   علوم انسانی    
  دکتری زبان و ادبیات عربدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری زبانشناسی همگانیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری تاریخدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری روابط بین المللدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری مدیریت بازرگانیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری علوم سیاسیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری زبان و ادبیات فارسیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانلود سرفصل   علوم انسانی    
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  دکتری جغرافیای سیاسیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری علوم ارتباطاتدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری روانشناسی عمومیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  فرهنگ و زبانهای باستانی ایراندانلود سرفصل دکتری   علوم انسانی    
  دکتری مدیریت تکنولوژیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری حسابداریدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری روانشناسی بالینیدانلود سرفصل   علوم انسانی    
  دکتری رياضي - گرايش هندسه و توپولوِژيدانلود سرفصل   علوم پايه    
  آماردانلود سرفصل دکتری   علوم پایه    
  رياضيدانلود سرفصل دکتری   علوم پایه    
  دکتری فیزیولوژی جانوریدانلود سرفصل   علوم پایه    
  دکتری فیزیولوژی گیاهیدانلود سرفصل   علوم پایه    
  دکتری علوم زمین شناسیدانلود سرفصل   علوم پایه    
  دکتری شیمیدانلود سرفصل   علوم پایه    
  دکتری معماریدانلود سرفصل   هنر    
  دکتری تكثير و پرورش آبزيان (جايگزين شيلات)دانلود سرفصل   كشاورزي    
  دکتری مهندسی پزشکیدانلود سرفصل   فنی مهندسی    
  متالوژی مواددانلود سرفصل دکتری   فنی مهندسی    
  دکتری صنایعدانلود سرفصل   فنی مهندسی    
  دکتری مهندسی هسته ایدانلود سرفصل   فنی مهندسی    
  دکتری مهندسی محیط زیستدانلود سرفصل   فنی مهندسی    
  دکتری مهندسی پلیمردانلود سرفصل   فنی مهندسی    
  دکتری مهندسی شیمیدانلود سرفصل   فنی مهندسی    
  دکتری مهندسی برقدانلود سرفصل   فنی مهندسی    
  دکتری مهندسی نساجیدانلود سرفصل   فنی مهندسی    
  دکتری کامپیوتردانلود سرفصل   فنی مهندسی    
  دکتری مهندسی مکانیکدانلود سرفصل   فنی مهندسی    
  دکتری شهرسازیدانلود سرفصل   گروه مورد نظر..    
  دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزیدانلود سرفصل   کشاورزی    
  اصلاح نژاد دامدانلود سرفصل دکتری   کشاورزی    
  اصلاح نباتاتدانلود سرفصل دکتری   کشاورزی    
  دکتری علوم و صنایع چوبدانلود سرفصل   کشاورزی    
  توسعه کشاورزیدانلود سرفصل دکتری   کشاورزی    
  زراعتدانلود سرفصل دکتری   کشاورزی    
  بیو تکنولوژی کشاورزیدانلود سرفصل دکتری   کشاورزی    
  دکتری علوم و مهندسی و آبخیزداریدانلود سرفصل   کشاورزی    
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  دکتری مکانیزاسیون کشاورزیدانلود سرفصل   کشاورزی    
  علوم و صنایع غذاییدانلود سرفصل دکتری   کشاورزی    
  اقتصاد کشاورزیدانلود سرفصل دکتری   کشاورزی    
  دکتری حشره شناسی کشاورزیدانلود سرفصل   کشاورزی    
  محیط زیستدانلود سرفصل دکتری   کشاورزی    
  دکتری جنگلداریدانلود سرفصل   کشاورزی    
  دکتری خاکشناسیدانلود سرفصل   کشاورزی    
  دکتری علوم مرتعدانلود سرفصل   کشاورزی    
  دکتری علوم باغبانیدانلود سرفصل   کشاورزی    
  دکتری ترویج و آموزش کشاورزیدانلود سرفصل   کشاورزی    
  دکتری تغذیه دامدانلود سرفصل   کشاورزی    
  بیماری شناسی گیاهیدانلود سرفصل دکتری   کشاورزی    

      

پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزشی دانشگاه آزا داسلامی منبع : 
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