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 آزمون عمومی پژوهشی آموزشی مصاحبه کتبی جمع رشته گروه

 صفر 15 10 25 50 100 )در دو زیر گروه نشخوار کنندگان و طیور(   تغذیه دام علوم دامی

 صفر 15 10 25 50 100 ژنتیک مولکولی و ژنتیک کمی( زیرگروه )در دو اصالح نژاد دام علوم دامی

 صفر 15 10 25 50 100 علوم غذایی )شیمی( علوم و صنایع غذایی

 صفر 15 10 25 50 100 فناوری )تکنولوژی مواد غذایی( علوم و صنایع غذایی

 علوم و صنایع غذایی
 زیست فناوری

 )میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی(
 صفر 15 10 25 50 100

 علوم و صنایع غذایی
 مهندسی صنایع غذایی

 )مهندسی مواد و طراحی صنایع(
 صفر 15 10 25 50 100

 صفر 15 10 25 50 100 شیمی  و حاصلخیزی خاک علوم خاک

 صفر 15 10 25 50 100 حشره شناسی کشاورزی گیاه پزشکی

 صفر 15 10 25 50 100 قارچ شناسی –بیماری شناسی گیاهی گیاه پزشکی

 صفر 15 10 25 50 100 نماتولوژی گیاهی –بیماری شناسی گیاهی  گیاه پزشکی

 صفر 15 10 25 50 100 زای گیاهی پروکاریوتهای بیماری -بیماری شناسی گیاهی گیاه پزشکی

 گیاه پزشکی
شناسی و بیماریهای  ویروس -بیماری شناسی گیاهی

 ویروسی
 صفر 15 10 25 50 100

 صفر 15 10 25 50 100 میوه کاری غبانیعلوم با

 صفر 15 10 25 50 100 گیاهان زینتی علوم باغبانی
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 صفر 15 10 25 50 100 گیاهان دارویی علوم باغبانی

 صفر 15 10 25 50 100 سبزیکاری علوم باغبانی

 صفر 15 10 25 50 100 طراحی ماشین های کشاورزی مکانیک بیوسیستم

 صفر 15 10 25 50 100 فناوری پس از برداشت مکانیک بیوسیستم

 صفر 15 10 25 50 100 مکانیزاسیون کشاورزی مکانیک بیوسیستم

 صفر 15 10 25 50 100 آبیاری و زهکشی علوم و مهندسی آب

 صفر 15 10 25 50 100 سازه های آبی علوم و مهندسی آب

 صفر 15 10 25 50 100 هواشناسی کشاورزی علوم و مهندسی آب

 صفر 15 10 25 50 100 اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست  اقتصاد کشاورزی

 صفر 15 10 25 50 100 تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی اقتصاد کشاورزی

 صفر 15 10 25 50 100 علوم علفهای هرز زراعت و اصالح نباتات

 صفر 15 10 25 50 100 بوم شناسی زراعی )اگرواکولوژی( زراعت و اصالح نباتات

 صفر 15 10 25 50 100 فیزیولوژی گیاهان زراعی-زراعت زراعت و اصالح نباتات

نژادی  بیوتکنولوژی و به

 گیاهی
 صفر 15 10 25 50 100 گیاهی -بیوتکنولوژی کشاورزی
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 59برخی جزئیات پذیرش دکتری 

 ثشای اسصیبثی داًش ٍ هٌشعٌبٍیي دسٍع  سشتِ گشٍُ

 (2)صثبى تخصصی تغزیِ دام )ًشخَاسکٌٌذگبى( علَم داهی

تغزیِ 

 ًشخَاسکٌٌذگبى

(4) 

 (2تغزیِ طیَس )
فیضیَلَطی 

(5/1) 

آهبس ٍ طشح 

 (1آصهبیشبت )
  (5/1ثیَشیوی )

 (2) صثبى تخصصی اصالح ًظاد دام علَم داهی
آهبس پیششفتِ ٍ 

 (3) هذلْبی خطی

 کویًتیك ط

(2) 

ٍ  اصالح دام 

 (3طیَس )

طًتیك هَلكَلی 

ٍ هٌْذػی 

 (4) طًتیك

  

 علَم غزایی )شیوی( صٌبیع غزاییعلَم ٍ 

 (1شیوی هَاد غزایی )
 آة ، پزٍتئيي ، كزثَّيذرات ، ليپيذ ، ٍاكٌشْبي قَُْ اي شذى ، رًگ 

 ,Damodaran, S., Parkin, K.L., &fernemaهٌجع :          

D.R. (2007). Fernema,s Food chemistry. CRC press 

 (1تجضیِ دػتگبّی هَاد غزایی )

 افي ، طيف سٌجي ، تجشيِ فيشيكي  كزٍهبتَگز

 .Nielsen, S.S. (2010) هٌجع: 

FoodAnalysis. Springer 

 

 فٌبٍسی )تكٌَلَطی هَاد غزایی( علَم ٍ صٌبیع غزایی

 (1علَم  هَاد غزایی )

 ,.Food Science By: Potter, Norman Nهٌجع: 

Hotchkiss, Joseph H. 

 (1تكٌَلَطی هَاد غزایی )

 FOOD PROCESSING TECHNOLOGYهٌجع: 

Principles and Practice (Second Edition 

P.Fellows) 

 

 علَم ٍ صٌبیع غزایی
 صیؼت فٌبٍسی

 )هیكشٍثیَلَطی ٍ ثیَتكٌَلَطی هَاد غزایی(

 (1لَطی هَاد غزایی )َهجبًی ثیَتكٌ
هقذهِ اي ثز ثيَتكٌَلَصي هَاد غذايي تزجوِ دكتز هحوذ ثبقز  –هٌبثع :    

 حجيجي ًجفي
Introduction to Food BiotechnologyBy : Perry Johnson – 

Green. CRCV Press 

 جلذي    2سيست شٌبسي هَلكَلي لَديش  -        

 جلذي 3ٍ يب     سيست شٌبسي سلَلي هَلكَلي لَديش  

 تزجوِ : دكتز هحوذ حسيي قزثبًي ٍ ّوكبراى 

 تزجوِ : دكتز سيذ ّبدي هَسَي ٍ ّوكبراى    

 

 (1هیكشٍثیَلَطی هَاد غزایی ٍ صٌعتی )
 2ٍ  1هيكزٍثيَلَصي غذايي هذرى جلذ  –هٌبثع :      

 ديَيذ اي گلذى –تبليف : جيوش ام جي هبرتيي جي السٌز                

 علي هزتضَي ٍ سيذ حويذ رضب ضيبء الحقتزجوِ دكتز سيذ       
Modern Food microbiology By : James M. Jay – 

Martin  J .loessner – David A. Golden 

ثيَتكٌَلَصي هيكزٍثيَلَصي صٌعتي تبليف كزٍگز، كزٍگز  تزجوِ  -     

 دكتز هزتضَي، كزيوي ٍ...

 

 علَم ٍ صٌبیع غزایی
 هٌْذػی صٌبیع غزایی

 هَاد ٍ طشاحی صٌبیع()هٌْذػی 

 (1هٌْذػی صٌبیع غزایی )

 شبهل هكبًيك سيبالت ، اًتقبل حزارت ٍ اًتقبل جزم هَاد غذايي

 (1خَاص فیضیكی هَاد غزایی )
شبهل خَاص رئَلَصيكي ، خَاص حزارتي ٍ تزهَديٌبهيكي ٍ خَاص 

 جزم هَاد غذايي 

 :هٌبثع آسهَى

) چبح  1333خَاص ثيَفيشيكي هَاد غذايي ٍ هحصَالت كشبٍرسي،  -

 پٌجن ( . اًتشبرات داًشگبُ فزدٍسي هشْذ

- Singh &Heldman, Introduction to Food Engineering, 
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Forth edition (2009), Elsevier publisher 

- ShafiurRahman, Food Properties Handbook, Second 

edition (2008), CRC Press 

- Welti - Chanes, et al., Transport Phenomena in Food 
Processing, (2002), CRC Press. 

 (4شیوی خبک ) (1فیضیك خبک ) شیوی  ٍ حبصلخیضی خبک علَم خبک

حبصلخیضی 

خبک ٍ تغزیِ 

 (4گیبُ )

پیذایش ٍ سدُ 

 (1ثٌذی خبک )

خبکْبی شَس ٍ 

 (2ػذیوی )
  

 حششُ شٌبػی کشبٍسصی پضشكیگیبُ 
تبکؼًََهی 

 (1حششات )

آفت شٌبػی 

 (1عوَهی )

فیضیَلَطی ٍ 

 (1ػن شٌبػی )

کٌتشل 

 (1ثیَلَطیك )
   

 قبسچ شٌبػی –ثیوبسی شٌبػی گیبّی گیبُ پضشكی
ثیوبسی شٌبػی 

 (1عوَهی )
 (1قبسچ شٌبػی )

ٍیشٍع شٌبػی 

(1) 
 (1ًوبتذشٌبػی )

ثبکتشی شٌبػی 

(1) 

هذیشیت ثیوبسیْب 

(1) 
 

 ًوبتَلَطی گیبّی –ثیوبسی شٌبػی گیبّی  ضشكیگیبُ پ
ثیوبسی شٌبػی 

 (1عوَهی )
 (1قبسچ شٌبػی )

ٍیشٍع شٌبػی 

(1) 
 (1ًوبتذشٌبػی )

ثبکتشی شٌبػی 

(1) 

هذیشیت ثیوبسیْب 

(1) 
 

 صای گیبّی پشٍکبسیَتْبی ثیوبسی -ثیوبسی شٌبػی گیبّی ضشكیگیبُ پ
ثیوبسی شٌبػی 

 (1عوَهی )
 (1قبسچ شٌبػی )

ٍیشٍع شٌبػی 

(1) 
 (1ًوبتذشٌبػی )

ثبکتشی شٌبػی 

(1) 

هذیشیت ثیوبسیْب 

(1) 
 

 گیبُ پضشكی
شٌبػی ٍ ثیوبسیْبی  ٍیشٍع -ثیوبسی شٌبػی گیبّی

 ٍیشٍػی

ثیوبسی شٌبػی 

 (1عوَهی )
 (1قبسچ شٌبػی )

ٍیشٍع شٌبػی 

(1) 
 (1ًوبتذشٌبػی )

ثبکتشی شٌبػی 

(1) 

هذیشیت ثیوبسیْب 

(1) 
 

 هیَُ کبسی بغجبًیعلَم ث

هَاد تٌظین کٌٌذُ  

سشذ ٍ کشت ثبفت 

 (1گیبّی )

فیضیَلَطی 

 (2هحصَالت ثبغی )

فیضیَلَطی  پبیِ 

 (3ّبی دسختبى)
اصالح هیَُ ّب 

(2) 
   

 گیبّبى صیٌتی علَم ثبغجبًی

هَاد تٌظین کٌٌذُ  

سشذ ٍ کشت ثبفت 

 (1گیبّی )

فیضیَلَطی 

هحصَالت ثبغی 

(2) 

فیضیَلَطی 

صیٌتی گیبّب ى 

(3) 

اصالح گیبّبى 

 (2صیٌتی)
   

 گیبّبى داسٍیی علَم ثبغجبًی

هَاد تٌظین کٌٌذُ  

سشذ ٍ کشت ثبفت 

 (1گیبّی )

فیضیَلَطی 

هحصَالت ثبغی 

(2) 

فیضیَلَطی 

گیبّبى داسٍیی 

(3) 

اصالح گیبّبى 

 (3داسٍیی )
   

 ػجضیكبسی علَم ثبغجبًی

هَاد تٌظین کٌٌذُ  

سشذ ٍ کشت ثبفت 

 (1گیبّی )

فیضیَلَطی 

هحصَالت ثبغی 

(2) 

فیضیَلَطی 

 (3ػجضیْب )
اصالح ػجضیْب 

(3) 
   

 طشاحی هبشیي ّبی کشبٍسصی هكبًیك ثیَػیؼتن
 (1طشاحی اجضائ هبشیي )

 تبلیف شیگلی

 (1اثضاس اًذاصُ گیشی )
 تبلیف َّلوي
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 فٌبٍسی پغ اص ثشداشت هكبًیك ثیَػیؼتن
 (1خَاص فیضیك ٍ هكبًیكی هَاد ثیَلَطیكی )

 تبليف استَرشيي،تبليف سيتكي

 (1هكبًیك ػیبالت )

 تبليف فبكس
 

 هكبًیضاػیَى کشبٍسصی هكبًیك ثیَػیؼتن
 (1اًتخبة ٍ کبسثشد هبشیٌْبی  کشبٍسصی )

Choosing & using 
  (1ٍ تحلیل آصهبیشبت هٌْذػی ) طشح

 آثیبسی ٍ صّكشی علَم ٍ هٌْذػی آة
 (1صّكشی )

 اص اسشذ ٍ کبسشٌبػی

آثیبسی ػطحی 

(1) 
 اص اسشذ ٍ کبسشٌبػی

آثیبسی تحت 

 (1فشبس )
 اص اسشذ ٍ کبسشٌبػی

 (1ساثطِ  آة ٍ خبک ٍ گیبُ )
 اص اسشذ ٍ کبسشٌبػی

  

 ػبصُ ّبی آثی علَم ٍ هٌْذػی آة

ّیذسٍلیك هجبسی 

سٍثبص  تحت فشبس 

(1) 
 اص اسشذ ٍ کبسشٌبػی

ّیذسٍلیك سػَة 

(1) 
 اص کبسشٌبػی اسشذ

طشاحی ػبصُ 

 2ٍ 1ی آثی ّب

(1) 
ٍ  اس هقطع كبرشٌبسي

طزاحي سبسُ ّبي 

اسهقطع  تٌظين آة 

 كبرشٌبسي ارشذ

 تَضیح هْن :

 ثِ اًتخبة داٍطلت :  كي اس دٍ درس سيزيعالٍُ ثش ػِ دسع رکش شذُ  

سذّبي اس هقطع كبرشٌبسي ارشذ    يب     *  هذلْبي فيشيكي ٍ ّيذرٍليكي* 

 ضزيت يك هي ثبشذ(اس هقطع كبرشٌبسي ارشذ . )كليِ درٍس ثب   خبكي

 َّاشٌبػی کشبٍسصی علَم ٍ هٌْذػی آة
 (1دیٌبهیك )

 اص کبسشٌبػی اسشذ

ّیذسٍهتئَسٍلَطی 

(1) 
 اص کبسشٌبػی اسشذ

َّاشٌبػی 

 (1ػیٌَپتیكی )
 اص کبسشٌبػی اسشذ

 اقلین شٌبػی

 (1) کشبٍسصی
 اص کبسشٌبػی اسشذ

   

 اقتصبد هٌبثع طجیعی ٍ هحیط صیؼت اقتصبد کشبٍسصی
 خشداقتصبد 

 (1)ضشیت

 اقتصبد کالى

 (1)ضشیت 

اقتصبد ػٌجی 

 (1)ضشیت

صثبى تخصصی 

 (1)ضشیت 

اقتصبد هٌبثع 

طجیعی ٍ هحیط 

 صیؼت 

 (2)ضشیت

  

 تَلیذ ٍ هذیشیت ٍاحذّبی کشبٍسصی اقتصبد کشبٍسصی
 اقتصبد خشد

 (1)ضشیت

 اقتصبد کالى

 (1)ضشیت 

اقتصبد ػٌجی 

 (1)ضشیت

صثبى تخصصی 

 (1)ضشیت 

هذیشیت 

ٍاحذّبی 

 کشبٍسصی 

 (2)ضشیت 

  

 علَم علفْبی ّشص صساعت ٍ اصالح ًجبتبت

ثیَلَطی ٍ 

شٌبػبیی علفْبی 

 (1ّشص )

اکَفیضیَلَطی 

گیبّبى صساعی ٍ 

 (1علفْبی ّشص )

ًجَُ عول ٍ 

کبسثشد علف 

 (1کشْب )

هذیشیت غیششیویبیی علفْبی ّشص 

(1) 
  

 )اگشٍاکَلَطی(ثَم شٌبػی صساعی  صساعت ٍ اصالح ًجبتبت
 (3اکَلَطی عوَهی )

 

 (2کشبٍسصی پبیذاس )
 :منابعی برای مطالعه بیشتر

 (3اگشٍاکَلَطی )
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 :منابعی برای مطالعه بیشتر

قربانی، انتشارات جهاد  رضا کتاب اکولوژی عمومی )دکتر-

 دانشگاهی مشهد(

کتاب جایگاه تنوع اکولوژیکی در توسعه پایدار )دکتر کوچکی  و دکتر -

 فردوسی( دانشگاهانتشارات مهدوی دامغانی، 

قربانی و همکاران،  محمد ای بر کشاورزی پایدار )دکترکتاب مقدمه -

 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد(

 :منابعی برای مطالعه بیشتر

کتاب اگرواکولوژی )دکتر نصیری محالتی و - 

 همکاران، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد(

 فیضیَلَطی گیبّبى صساعیگشایش  -صساعت ًجبتبتصساعت ٍ اصالح 
فضیَلَطی گیبّبى 

 (3صساعی تكویلی )

تٌشْبی هحیطی 

(3) 

صساعت تكویلی 

(2) 

اکَفیضیَلَطی 

 (2ثزس )
   

ًظادی  ثیَتكٌَلَطی ٍ ثِ

 گیبّی
 گیبّی -ثیَتكٌَلَطی کشبٍسصی

 (2طًتیك هَلكَلی )

 Brown 2011تبليف 

 (2هٌْذع طًتیك )

 Brown 2212تبليف 

کشت ثبفت 

 (1گیبّی )

 (2طًَهیكغ )
 -شبهل ًشبًگزّبي هَلكَلي ٍ ًقشِ صًتيكي

 88دكتزًقَي 
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