
رشته های مرتبط که فارغ التحصيالن آن ميتوانند در این کدرشته شرکت کنندرشته های دکتری تخصصیردیف

، علوم سياسی، روابط بين الملل، حقوق(تمامی رشته ها)علوم جغرافيایی جغرافیای سیاسی۱

، شهرسازی و طراحی شهری، برنامه ریزی توسعه منطق های(تمامی رشته ها)علوم جغرافيایی جغرافیا و برنامه ریزی شهری۲

سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی۳
، سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيایی، محيط زیست، منابع طبيعی،علوم کشاورزی، عمران و نقشه برداری، فيزیك، (تمامی رشته ها)علوم جغرافيایی 

(علوم زمين)زمين شناسی 

تمامی رشته هامدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی۴

تمامی رشته هامدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاست گذاری بازرگانی۵

تمامی رشته هامدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی۶

تمامی رشته هامدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی۷

تمامی رشته هامدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی۸

تمامی رشته هامدیریت رسانه ای۹

تمامی رشته هامدیریت صنعتی  گرایش تولید و عملیات۱۰

تمامی رشته هامدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات۱۱

تمامی رشته هاکارآفرینی۱۲

تمامی رشته هامالی گرایش مهندسی مالی۱۳

علوم اقتصادی گرایش اقتصادبخش عمومی۱۴

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی۱۵

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی۱۶

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی۱۷

 پردیس بين المللی کيش1398-99دکتری تخصصی  نيمسال اول سال تحصيلی  (شيوه نامه)رشته های آزمون اختصاصی 

، مدیریت قراردادهای بين المللی نفت و گاز، حقوق نفت و گاز(تمامی گرایش ها)علوم اقتصادی و اقتصاد 

گروه علوم اجتماعی و رفتاری



رشته های مرتبط که فارغ التحصيالن آن ميتوانند در این کدرشته شرکت کنندرشته های دکتری تخصصیردیف

 پردیس بين المللی کيش1398-99دکتری تخصصی  نيمسال اول سال تحصيلی  (شيوه نامه)رشته های آزمون اختصاصی 

(تمامی گرای شها)، اقتصاد (تمامی گرایش ها)حسابداری، مدیریت مالی و علوم مالی، مدیریت حسابداری۱۸

(تمامی گرایش ها)تربيت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی۱۹

(تمامی گرایش ها)تربيت بدنی و علوم ورزشی رفتارحرکتی۲۰

(تمامی گرایش ها)تربيت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی۲۱

(تمامی گرایش ها)تربيت بدنی و علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی  وحرکات اصالحی۲۲

روان شناسی سالمت۲۳

روان شناسی۲۴

، ریاضی، آمار، فيزیك(تمامی رشته ها و گرایش ها)، علوم تربيتی (تمامی رشته ها و گرایش ها)سنجش و اندازه گيری، روان شناسی سنجش و اندازه گیری۲۵

روان شناسی تربیتی۲۶
، آموزش ریاضی، آموزش فيزیك، آموزش شيمی، آموزش زبان فارسی، (تمامی رشته ها و گرایش ها)، روان شناسی (تمامی رشته ها و گرایش ها)علوم تربيتی 

، اخالق(تمامی گرایش ها)مشاوره 

(علوم پزشكی)توان بخشی - ، گفتار درمانی (تمامی رشته ها و گرایش ها)، روان شناسی (تمامی رشت هها و گرایش ها)علوم تربيتی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی۲۷

علم اطالعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطالعات و دانش۲۸

علم اطالعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطالعات و دانش۲۹

تاریخ گرایش ایران بعد از اسالم۳۰
، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، تاریخ تشيع، ایران شناسی، تاریخ ملل و تمدن اسالمی، تاریخ علم، فلسفه علم، الهيات و معارف (تمامی گرایش ها)تاریخ 

اسالمی، سطح سه حوزه

روابط بین الملل۳۱

تمامی )، جامع ه شناسی، جغرافيای سياسی، اقتصاد بين الملل الملل، مجموعه مطالعات جهان (تمامی گرایش ها)مجموعه علوم سياسی و روابط بين الملل 

، مطالعات آمریكای شمالی، زبان انگليسی، زبان آلمانی، زبان فرانسه، زبان روسی، علوم اجتماعی، علوم ارتباطات، علوم تربيتی، مدیریت، معارف (گرایش ها

گرایش انقالب )، مدرسی معارف اسالمی (ره)اسالمی و علوم سياسی، جامع هشناسی انقالب اسالمی، مطالعات منطقه ای، شناخت اندیشه های امام خمينی

و معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات( تمامی گرایش ها)، اطالعات استراتژیك، حقوق (اسالمی

حقوق خصوصی۳۲
، فقه و مبانی حقوق اسالمی، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خصوصی، فقه و حقوق خانواده داوطلبانی که دارای مدرك کارشناسی (تمامی گرایش ها)حقوق 

حقوق و گرای شهای مرتبط م یباشند، در صورت داشتن مدرك کارشناسی ارشد غيرمرتبط نيز می توانند در این رشته امتحانی شرکت نمایند

علوم )، توان بخشی (پزشكی عمومی، پرستاری)، بهداشت و درمان (تمامی رشته ها و گرایش ها)، روان شناسی (تمامی رشته ها و گرایش ها)علوم تربيتی 

، سنجش و اندازه گيری(تمامی گرایش ها)، مشاوره (پزشكی

شامل تمامی رشت هها و گرایش ها از جمله مدیریت کتابخانه های دانشگاهی، مطالعات کتابخانه های عمومی، مدیریت )علم اطالعات ودانش شناسی 

، کتابداری و اطال ع رسانی، کتابداری و (کتابخانه های دیجيتال، مدیریت اطالعات، مطالعات آرشيو، علم سنجی، مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی

، علوم ارتباطات، علوم اجتماعی(تمامی گرایش ها)،زبان شناسی رایانه ای، مدیریت (نرم افزار)اطالع رسانی پزشكی، مهندسی کامپيوتر

گروه علوم انسانی
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حقوق عمومی۳۳
، فقه و مبانی حقوق اسالمی  داوطلبانی که دارای مدرك کارشناسی حقوق و گرایش های مرتبط می باشند، در صورت داشتن مدرك (تمامی گرایشها)حقوق 

.کارشناسی ارشد غيرمرتبط نيز می توانند در این رشته امتحانی شرکت نمایند

حقوق بین الملل عمومی۳۴
، فقه و مبانی حقوق اسالمی، تمامی گرایش های علوم سياسی  داوطلبانی که دارای مدرك کارشناسی حقوق وگرایش های مرتبط می (تمامی گرایشها)حقوق 

.باشند، در صورت داشتن مدرك کارشناسی ارشد غيرمرتبط نيز می توانند در این رشته امتحانی شرکت نمایند

حقوق نفت و گاز۳۵
، مدیریت قراردادهای بين المللی نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز داوطلبانی که دارای مدرك کارشناسی حقوق و گرایش های مرتبط م (تمامی گرایش ها)حقوق 

.یباشند، در صورت داشتن مدرك کارشناسی ارشد غيرمرتبط نيزمی توانند در این رشته امتحانی شرکت نمایند

حقوق جزا و جرم شناسی۳۶
، فقه و مبانی حقوق اسالمی، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خصوصی، فقه و حقوق خانواده داوطلبانی که دارای مدرك کارشناسی (تمامی گرایش ها)حقوق 

.حقوق و گرایش های مرتبط م یباشند، در صورت داشتن مدرك کارشناسی ارشد غيرمرتبط نيز می توانند در این رشته امتحانی شرکت نمایند

آموزش زبان انگليسی، مترجمی زبان انگليسی، زبان و ادبيات انگليسی، زبانشناسی همگانیآموزش زبان انگلیسی۳۷

زبان و ادبيات انگليسی، مترجمی زبان انگليسی، آموزش زبان انگليسی، زبانشناسی همگانیزبان وادبیات  انگلیسی۳۸

، آموزش زبان فارسی، آموزش زبان فارسی به غيرفارسی زبانان، فرهنگ و زبان های باستانی(تمامی گرایش ها)زبان و ادبيات فارسی زبان وادبیات  فارسی۳۹

تمامی رشته هانانوشیمی-علوم و فناوری نانو ۴۰

تمامی رشته هاشیمی گرایش شیمی پلیمر۴۱

تمامی رشته هابیوانفورماتیک۴۲

تمامی رشته هاعلوم کامپیوتر۴۳

تمامی رشته ها زیست شناسی سلولی و مولكولی۴۴

تمامی رشته هامهندسی صنایع۴۵

تمامی رشته هامهندسی پلیمر گرایش فراورش۴۶

تمامی رشته ها مهندسی نفت۴۷

گروه علوم پایه

گروه فنی و مهندسی
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 پردیس بين المللی کيش1398-99دکتری تخصصی  نيمسال اول سال تحصيلی  (شيوه نامه)رشته های آزمون اختصاصی 

تمامی رشته ها مهندسی مكانیک گرایش ساخت و تولید۴۸

تمامی رشته هامهندسی هوافضا گرایش آیرودینامیک۴۹

تمامی رشته هامهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضالب۵۰

تمامی رشته هامهندسی محیط زیست گرایش منابع آب۵۱

تمامی رشته هامهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا۵۲

تمامی رشته هامهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست۵۳

تمامی رشته هامحیط زیست گرایش برنامه ریزی محیط زیست۵۴

تمامی رشته هاعلوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهكشی۵۵

تمامی رشته هاعلوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی۵۶

تمامی رشته هاعلوم و مهندسی آب گرایش  منابع آب۵۷

تمامی رشته هاعلوم و مهندسی آب گرایش هوا شناسی کشاورزی۵۸

، معماری و انرژی(گرایش های بيونيك و دیجيتال)، فناوری معماری (تمامی رشته ها و گرایشها)معماری معماری۵۹

، باستان شناسی، فرهنگ و زبان های باستانی، فلسفه هنر(تمامی رشته ها)ایرانشناسی، هنر پژوهش هنر۶۰

شهرسازی۶۱
، شهرسازی، مدیریت امور شهری، طراحی شهری،(تمامی گرایشها)مجموعه برنامه ریزی شهری، منطق های و مدیریت شهری 

، برنامه ریزی و طراحی محيط، مدیریت محيط زیست، گرایش های جغرافيا،(تمامی رشته ها و گرایش ها)معماری 

برنامه ریزی توسعه منطقه ای، مرمت و احيای ابنيه و بناهای تاریخی

 kish.ut.ac.ir     : سایت
kish.ut     : اینستاگرام

متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر می توانند به سایت پردیس بين المللی کيش دانشگاه تهران به آدرس مراجعه نمایند

گروه هنر


