
 (بر اساس سوابق تحصیلی و مصاحبه)پذیرش دانشجو در مقطع دکتری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران از طریق شیوه نامه 

 8991-99در نیمسال اول سال تحصیلی  

سوابق تحصیلی و )شیوه نامه  پردیس بین الملی کیش دانشگاه تهران در رشته های بشرح جدول ذیل از طریق

 :دانشجو می نمایدپذیرش ( مصاحبه

  عنوان رشته ردیف

 جغرافیای سیاسی ۱

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۲

 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی   ۳

 سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی ۴

 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاستگذاری بازرگانی ۵

 سازمانی و مدیریت منابع انسانیمدیریت بازرگانی گرایش رفتار  ۶

 مدیریت منابع انسانی-مدیریت دولتی  ۷

 مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۸

 مدیریت رسانه ای ۹

 مدیریت صنعتی  گرایش تولید و عملیات ۱۱

 مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات ۱۱

 کارآفرینی ۱۲

 مهندسی مالی-مالی  ۱۳

 گرایش اقتصادبخش عمومی -علوم اقتصادی ۱۴

 گرایش اقتصاد سنجی -علوم اقتصادی ۱۵

 گرایش اقتصاد مالی -علوم اقتصادی ۱۶

 گرایش اقتصاد پولی -علوم اقتصادی ۱۷

 حسابداری ۱۸

 مدیریت ورزشی  ۱۹

 رفتارحرکتی  ۲۱

 فیزیولوژی ورزشی  ۲۱

 آسیب شناسی ورزشی  وحرکات اصالحی  ۲۲

 علم اطالعات و دانش شناسی با گرایش بازیابی اطالعات و دانش  ۲۳

 علم اطالعات و دانش شناسی با گرایش مدیریت اطالعات و دانش  ۲۴

 روانشناسی سالمت ۲۵

 روانشناسی   ۲۶

 روانشناسی تربیتی ۲۷



 عنوان رشته  ردیف

 تاریخ بعد از اسالم-تاریخ  ۲۸

 روابط بین الملل ۲۹

 خصوصیحقوق  ۳۱

 حقوق عمومی ۳۱

 حقوق بین الملل عمومی ۳۲

 حقوق نفت و گاز ۳۳

 حقوق جزا و جرم شناسی ۳۴

 آموزش زبان انگلیسی ۳۵

 زبان وادبیات  انگلیسی ۳۶

 زبان وادبیات  فارسی ۳۷

 مهندسی صنایع ۳۸

 مهندسی پلیمر گرایش فراورش ۳۹

 مهندسی نفت  ۴۱

 ساخت و تولید -مهندسی مکانیک   ۴۱

 مهندسی هوافضا گرایش آئرودینامیک ۴۲

 گرایش آب و فاضالب  -مهندسی محیط زیست ۴۳

 گرایش منابع آب  -مهندسی محیط زیست ۴۴

 گرایش آلودگی هوا  -مهندسی محیط زیست ۴۵

 مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست ۴۶

 برنامه ریزی گرایش -محیط زیست ۴۷

 نانوشیمی-علوم و فناوری نانو  ۴۸

 شیمی پلیمر ۴۹

 بیوانفورماتیک ۵۱

 زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی  ۵۱

 معماری ۵۲

 پژوهش هنر ۵۳

 آبیاری و زهکشی-علوم و مهندسی آب  ۵۴

 های آبی سازه–علوم و مهندسی آب  ۵۵

 مهندسی منابع آب-علوم و مهندسی آب  ۵۶

 هوا شناسی کشاورزی-علوم و مهندسی آب  ۵۷
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