
 

 

 1400-1401ی در سال تحصیلی ئهاي دوره دكتري دانشگاه عالمه طباطباجدول رشته

 )براي پذیرش دانشجوي بدون آزمون و با استفاده از سهمیه استعدادهاي درخشان(

رشته کارشناسي ارشد قابل قبول برای تحصیل در  دکتریعنوان رشته / گرايش   عنوان دانشكده مربوط

 دوره دکتری بدون آزمون

ادبیات فارسی و زبانهای 

 خارجی

 

 

 مترجمی زبان انگلیسی –آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی

 مترجمی زبان انگلیسی –آموزش زبان انگلیسی  ترجمه

 زبان شناسی  زبان شناسی 

 زبان و ادبیات فارسی 

 

 محض زبان و ادبیات فارسی

 ادبیات تطبیقی -زبان و ادبیات فارسی

 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانها آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانها

 فلسفه و کلیه گرایش های آن به استثنای فلسفه اسالمی معاصرفلسفه 

 آنفلسفه و کلیه گرایش های  دینفلسفه 

 مترجمی زبان عربی – زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب

 حقوق و علوم سیاسی

 حقوق بشر -حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل عمومی

 حقوق کیفری اطفال و نوجوانان –حقوق جزا و جرم شناسی  حقوق جزا و جرم شناسی

 حقوق بشر –حقوق ارتباطات  –حقوق عمومی  حقوق عمومی

حقوق -حقوق مالکیت فکری-حقوق اقتصادی-حقوق خصوصی حقوق خصوصی

 تجارت بین الملل

 سیاسی جامعه شناسیعلوم سیاسی گرایش 

 علوم سیاسی گرایش مسائل ایران
 اندیشه سیاسی در اسالم –علوم سیاسی 

 مطالعات منطقه ای –روابط بین الملل  روابط بین الملل

 مطالعات منطقه ای  -بین المللروابط  مطالعات منطقه ای

حقوق -حقوق تجارت بین الملل -حقوق اقتصادی-حقوق خصوصی مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

 اقتصاد انرژی-مدیریت دولتی-مدیریت بازرگانی-بین الملل عمومی

 علوم اجتماعی

جمعیت –مطالعات فرهنگی  –پژوهش اجتماعی  –جامعه شناسی  جامعه شناسی فرهنگی –جامعه شناسی 

 مطالعات جوانان-مطالعات زنان –شناسی 

 مدیریت خدمات اجتماعی  –مددکاری اجتماعی  مددکاری اجتماعی 

برنامه ریزی –برنامه ریزی توسعه منطقه ای –برنامه ریزی رفاه اجتماعی  رفاه اجتماعی

 مدیریت خدمات اجتماعی  –شهری 

برنامه ریزی  -ایبرنامه ریزی توسعه منطقه -برنامه ریزی شهری شهرسازی

 ایمنطقه

 الهیات و معارف اسالمی
 انقالب اسالمی-مدرسی معارف اسالمی

 الهیات و معارف اسالمی و کلیه گرایش های آن
 مبانی نظری اسالم-مدرسی معارف اسالمی



 

 

 1400-1401ی در سال تحصیلی ئهاي دوره دكتري دانشگاه عالمه طباطبادول رشتهج

 ي درخشان(ا)براي پذیرش دانشجوي بدون آزمون و با استفاده از سهمیه استعداده

رشته کارشناسي ارشد قابل قبول برای تحصیل در  عنوان رشته / گرايش  دکتری عنوان دانشكده مربوط

 دوره دکتری بدون آزمون

 شناسی و علوم تربیتیروان

 تکولوژی آموزشی ژی آموزشیتکنولو

روان شناسی  –روان شناسی بالینی  –روان شناسی عمومی  روان شناسی 

 صنعتی

 روان شناسی بالینی روان شناسی بالینی

 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

 سنجش و اندازه گیری سنجش و اندازه گیری

 فلسفه تعلیم و تربیت  فلسفه تعلیم و تربیت

مدیریت و    –برنامه ریزی آموزشی   –آموزشی مدیریت مدیریت آموزش عالی

تحقیقات آموزشی وآموزش و  -برنامه ریزی آموزش عالی

 بهسازی منابع انسانی

برنامه ریزی  -تکنولوژی آموزشی –برنامه ریزی درسی برنامه ریزی درسی

 –فلسفه تعلیم و تربیت  -مدیریت آموزشی -آموزشی

 تحقیقات آموزشی

روان شناسی  – روان شناسی بالینی –روان شناسی تربیتی  روان شناسی تربیتی

 سنجش و اندازه گیری -روان شناسی شناختی -عمومی

 اقتصاد

 اقتصاد ایران-علوم اقتصادی

 پولیاقتصاد  –علوم اقتصادی  علوم اقتصادی و کلیه گرایشهای آن

 اقتصاد بین الملل-اقتصادیعلوم 

 مدیریت ورزشی و کلیه گرایش های آن مدیریت ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

 علوم ارتباطات علوم ارتباطات
مطالعات فرهنگی و -روزنامه نگاری–علوم ارتباطات اجتماعی 

 مدیریت رسانه –رسانه 

 آمار ریاضی و رایانه

 آمار و کلیه گرایش های آن آمار

 ریاضی 
آمار گرایش آمار  –ریاضی کاربردی  –ریاضی محض 

 ریاضی

 

 

 



 

 

 1400-1401ی در سال تحصیلی ئهاي دوره دكتري دانشگاه عالمه طباطبادول رشتهج

 بدون آزمون و با استفاده از سهمیه استعدادهاي درخشان( ي)براي پذیرش دانشجو

کارشناسي ارشد قابل قبول برای تحصیل رشته  عنوان رشته و گرايش دکتری عنوان دانشكده مربوط

 در دوره دکتری بدون آزمون

 مدیریت و حسابداری

 حسابداری  حسابداری

 مدیریت جهانگردی  گردشگری 

 مدیریت صنعتی و کلیه گرایش های آن تولید و عملیات –مدیریت صنعتی 

 مهندسی صنایع با کلیه گرایشهای آن

عملیات و  با گرایش مرتبط)مدیریت کسب و کار 

 زنجیره تامین(

 رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی-مدیریت بازرگانی

 مدیریت بازاریابی-مدیریت بازرگانی

 سیاست گذاری بازرگانیمدیریت –مدیریت بازرگانی 

 مدیریت بازرگانی و کلیه گرایشهای آن

 مدیریت اجرایی

 مدیریت کسب و کار با گرایش های استراتژی و

 و رفتار و منابع انسانیبازاریابی 

مدیریت _مدیریت صنعتی و کلیه گرایشهای آن  مدیریت تحقیق و توسعه –مدیریت تکنولوژی 

 کارآفرینی –مهندسی صنایع  –تکنولوژی 

 مدیریت کسب و کار باگرایش مرتبط )فناوری( 

 تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی–مدیریت دولتی 

 انسانیمدیریت منابع –مدیریت دولتی 

 مدیریت تطبیقی و توسعه-مدیریت دولتی

 رفتار سازمانی-مدیریت دولتی

 مدیریت دولتی و کلیه گرایش های آن

 مدیریت شهری 

مدیریت خدمات و توسعه  –مدیریت فناوری اطالعات 

 فناوری

 -مهندسی کامپیوتر –مدیریت فناوری اطالعات 

 مهندسی صنایع -مهندسی فناوری اطالعات

 -مدیریت مالی  -مدیریت کسب و کار گرایش مالی  بانکداریمالی گرایش 

 بانکداری اسالمی -مالی کلیه گرایشها 

مهندسی  -مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات تحقیق در عملیات -مدیریت صنعتی

 ریاضی کاربردی -صنایع گرایش تحقیق در عملیات

 معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                                                                 

                                                                          گروه استعداد هاي درخشان                                                                                                                                                                                   


