
رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصیالن آن میتوانند در این مجموعه امتحانی شركت كنندگرایش / نام رشته تحصیلی ردیف

آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، زبانشناسی همگانیآموزش زبان انگلیسی1

بهداشت مواد غذایی2
تغذیه، صنایع غذایی، زیست شناسی : دكتري عمومی دامپزشكی، پزشكی، داروسازي كارشناسی ارشد

، شیمی،میكروبیولوژي، بهداشت مواد غذایی، بهداشت آبزیان(غیر از گرایش گیاهی)

تمامی رشته هابیوانفورماتیك3

دكتري عمومی دامپزشكی (دستیاري)بهداشت و بیماریهاي آبزیان4

، باستانشناسی، فرهنگ و زبانهاي باستانی، فلسفه هنر(تمامی رشته ها)ایران شناسی، هنر پژوهش هنر5

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادي و توسعه6

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران7

، شهرسازي و طراحی شهري، برنامهریزي توسعه منطقه اي(تمامی رشته ها)علوم جغرافیایی جغرافیا و برنامه ریزي شهري8

، علوم سیاسی، روابط بین الملل، حقوق(تمامی رشته ها)جغرافیایی علوم جغرافیاي سیاسی9

(تمامی گرایشها)، اقتصاد (تمامی گرایشها)حسابداري، مدیریت مالی و علوم مالی، مدیریت حسابداري10

حقوق بین الملل عمومی11

، فقه و مبانی حقوق اسالمی، تمامی گرایشهاي علوم سیاسی، داوطلبانی كه (تمامی گرایش ها)حقوق 

داراي مدرك كارشناسی حقوق و گرایشهاي مرتبط میباشند، در صورت داشتن مدرك كارشناسی 

.ارشد غیرمرتبط نیز میتوانند در این مجموعه امتحانی شركت كنند

حقوق جزا و جرم شناسی12

، فقه و مبانی حقوق اسالمی، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خصوصی، فقه و (تمامی گرایشها)حقوق 

حقوق خانواده، داوطلبانی كه داراي مدرك كارشناسی حقوق و گرایشهاي مرتبط میباشند، در صورت 

.داشتن مدرك كارشناسی ارشد غیرمرتبط نیز میتوانند در این مجموعه امتحانی شركت كنند

 1401-1402گرایش های آزمون اختصاصی دکتری تخصصی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران سال تحصیلی /  رشته 

، تبلیغ و ارتباطات اجتماعی، فلسفه علوم اجتماعی، مطالعات زنان، (تمامی گرایش ها)علوم اجتماعی 

مطالعات فرهنگی و رسانه، پژوهش علوم اجتماعی، برنامه ریزي وسیاستگذاري منطق هاي، مدیریت 

خدمات اجتماعی، برنامه ریزي شهري، حقوق ارتباطات،علوم ارتباطات اجتماعی، مددكاري اجتماعی، 

مدیریت و برنامه ریزي )، جامعه شناسی، امور فرهنگی (تمامی گرایش ها)ایرانشناسی، شیعه شناسی 

، جامعه (تمامی گرایش ها)، دانش اجتماعی مسلمین، علوم سیاسی و روابط بین الملل (فرهنگی

شناسی ورزشی، معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات، جامعه شناسی انقالب اسالمی، مدیریت، ارشد 

و »مدیریت فرهنگی «، توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش هاي »معارف اسالمی و مدیریت «پیوسته

»تبلیغ دین «



رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصیالن آن میتوانند در این مجموعه امتحانی شركت كنندگرایش / نام رشته تحصیلی ردیف

 1401-1402گرایش های آزمون اختصاصی دکتری تخصصی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران سال تحصیلی /  رشته 

حقوق خصوصی13

، فقه و مبانی حقوق اسالمی، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خصوصی، فقه و (تمامی گرایشها)حقوق 

حقوق خانواده، داوطلبانی كه داراي مدرك كارشناسی حقوق و گرایشهاي مرتبط میباشند، در صورت 

.داشتن مدرك كارشناسی ارشد غیرمرتبط نیز میتوانند در این مجموعه امتحانی شركت كنند

حقوق عمومی14

، فقه و مبانی حقوق اسالمی، داوطلبانی كه داراي مدرك كارشناسی حقوق و (تمامی گرایشها)حقوق 

گرایشهاي مرتبط میباشند، در صورت داشتن مدرك كارشناسی ارشد غیرمرتبط نیز میتوانند در این 

.مجموعه امتحانی شركت كنند

حقوق نفت و گاز15

، مدیریت قراردادهاي بینالمللی نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز،(تمامی گرایشها)حقوق 

داوطلبانی كه داراي مدرك كارشناسی حقوق و گرایشهاي مرتبط میباشند، در صورت داشتن مدرك 

.كارشناسی ارشد غیرمرتبط نیز میتوانند در این مجموعه امتحانی شركت كنند

روابط بین الملل16

، جامعهشناسی، جغرافیاي سیاسی، اقتصاد (تمامی گرایش ها)مجموعه علوم سیاسی و روابط بینالملل 

، مطالعات آمریكاي شمالی، مطالعات تركیه، مطالعات (تمامی گرایش ها)بین الملل، مطالعات جهان 

رژیم صهیونیستی، زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان فرانسه، زبانروسی، علوم اجتماعی، علوم 

ارتباطات، علوم تربیتی، مدیریت، معارف اسالمی و علوم سیاسی، جامعهشناسی انقالب اسالمی، 

، مدرسی معارف (ره)، شناخت اندیشه هاي امام خمینی(تمامی گرایش ها)مطالعات منطق هاي 

، معارف اسالمی و (تمامی گرایشها)، اطالعات استراتژیك، حقوق (گرایش انقالب اسالمی)اسالمی

فرهنگ و ارتباطات، توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش تبلیغ دین

روان شناسی تربیتی17

، آموزش (تمامی رشته ها و گرایش ها)، روانشناسی (تمامی رشته ها و گرایش ها)علوم تربیتی 

تمامی )ریاضی،آموزش فیزیك، آموزش شیمی، آموزش زبان فارسی، مشاوره و راهنمایی، مشاوره

،اخالق، توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاوره(گرایش ها

سنجش و اندازه گیري18
تمامی رشته ها و )، علوم تربیتی (تمامی رشته ها و گرایش ها)سنجش و اندازه گیري، روانشناسی 

، ریاضی، آمار، فیزیك(گرایش ها

روان شناسی و آموزش كودكان استثنایی19
، گفتار(تمامی رشته ها و گرایش ها)، روانشناسی (تمامی ها و گرایش ها) علوم تربیتی 

(علوم پزشكی)توانبخشی - درمانی 

روان شناسی20

روانشناسی سالمت21

زبان و ادبیات فارسی22
، آموزش زبان فارسی، آموزش زبان فارسی به(تمامی گرایش ها)زبان و ادبیات فارسی 

غیرفارسی زبانان، فرهنگ و زبان هاي باستانی

،(تمامی رشتهها و گرایشها)، روانشناسی (تمامی رشتهها و گرایشها)علوم تربیتی 

، مشاوره و راهنمایی،مشاوره (علوم پزشكی)، توانبخشی (پزشكی عمومی، پرستاري)بهداشت و درمان 

، سنجش و اندازهگیري، توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاوره(تمامی گرایش ها)



رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصیالن آن میتوانند در این مجموعه امتحانی شركت كنندگرایش / نام رشته تحصیلی ردیف

 1401-1402گرایش های آزمون اختصاصی دکتری تخصصی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران سال تحصیلی /  رشته 

تمامی رشته هازیست شناسی سلولی و مولكولی23

شهرسازي24

، شهرسازي، مدیریت (تمامی گرایشها)برنامه ریزي شهري، برنامهریزي منطقهاي، مدیریت شهري 

، برنامه ریزي و طراحی (تمامی رشته ها و گرایش ها)امور شهري، طراحی شهري، مهندسی معماري 

محیط، مدیریت محیط زیست، گرایش هاي جغرافیا، برنامه ریزي توسعه منطقهاي، مرمت و احیا 

ابنیه و بناهاي تاریخی

علم اطالعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطالعات و دانش25

شامل تمامی رشته ها و گرایش ها از جمله مدیریت كتابخانه هاي )دانش علم اطالعات و شناسی 

دانشگاهی، مطالعات كتابخانه هاي عمومی، مدیریت كتابخانه هاي دیجیتال، مدیریت 

، كتابداري و اطالع (اطالعات،مطالعات آرشیو، علم سنجی، مدیریت و سازماندهی نسخه هاي خطی

، زبانشناسی رایانهاي، (نرم افزار)رسانی،كتابداري و اطالع رسانی پزشكی، مهندسی كامپیوتر

، علوم ارتباطات، علوم اجتماعی(تمامی گرایش ها)مدیریت

علوم ارتباطات26

، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، جامعه شناسی، پژوهش علوم (تمامی گرایش ها)ارتباطات اجتماعی 

اجتماعی، مطالعات فرهنگی، مطالعات فرهنگی و رسانه، حقوق ارتباطات، علوم اجتماعی،مدیریت 

راهبردي فرهنگ، علوم ارتباطات اجتماعی، روزنامهنگاري، دین و رسانه، مدیریت رسانه، معارف 

تبلیغ «و » مدیریت فرهنگی «اسالمی و فرهنگ و ارتباطات، توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایشهاي 

دین

علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بخش عمومی27

علوم اقتصادي گرایش اقتصاد پولی28

تمامی رشته هاعلوم كامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی29

تمامی رشته هاعلوم و مهندسی آب گرایش سازه هاي آبی30

فیزیولوژي ورزشی31

آسیب شناسی ورزشی و حركات اصالحی32

مدیریت ورزشی33

رفتار حركتی34

تمامی رشته هاكارآفرینی35

تمامی رشته هامالی گرایش مهندسی مالی36

مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی37

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی38

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاستگذاري بازرگانی39

مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی40

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی41

تمامی رشته ها

تمامی رشته ها

تمامی گرایش )، علوم اقتصادي و اقتصاد (گرایش سیستم هاي اقتصادي اجتماعی)مهندسی صنایع 

.، مدیریت قراردادهاي بین المللی نفت و گاز، حقوق نفت و گاز، آمار اجتماعی واقتصادي(ها

(تمامی گرایش ها)تربیت بدنی و علوم ورزشی 



رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصیالن آن میتوانند در این مجموعه امتحانی شركت كنندگرایش / نام رشته تحصیلی ردیف

 1401-1402گرایش های آزمون اختصاصی دکتری تخصصی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران سال تحصیلی /  رشته 

تمامی رشته هامدیریت رسانه 42

مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات43

مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات44

مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها45

معماري46
گرایش هاي بیونیك و )، فنّ اوري معماري (تمامی رشته ها و گرایش ها)مهندسی معماري 

، معماري و انرژي، بازسازي پس از سانحه، مطالعات معماري(دیجیتال

تمامی رشته هامهندسی شیمی گرایش بیوتكنولوژي47

تمامی رشته هامهندسی صنایع گرایش بهینه سازي سیستم ها48

مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضالب49

مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا50

مهندسی سیستم هاي انرژي گرایش انرژي و محیط زیست51

مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب52

 محیط زیست گرایش برنامه ریزي53

تمامی رشته هامهندسی مكانیك گرایش ساخت و تولید54

تمامی رشته هامهندسی نفت گرایش مخازن55

مهندسی هوافضا گرایش جلوبرندگی56

مهندسی هوافضا گرایش دینامیك پرواز و كنترل57

مهندسی هوافضا گرایش سازه هاي هوایی 58

مهندسی هوافضا گرایش مهندسی فضایی59

تمامی رشته هانانوشیمی گرایش  نانوسوپرامولكول60

تمامی رشته ها

تمامی رشته ها

تمامی رشته ها


