
 59سال تحصیلی ممتازین دکتری مصاحبه جدول زمانبندی 

  دانشکده مهندسی:

 تاریخ آزمون مصاحبه گرایش -رشته ردیف

 مهندسی عمران خاک 1



1/3/59  11ساعت 

 مهندسی عمران سازه 2

 مهندسی عمران منابع آب 3

 محیط زیست –مهندسی عمران  1

 11تا  11ساعت  1/3/59 مهندسی مواد 9

 :دانشکده مهندسی مکانیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شیمی  دانشکده مهندسی 

 

 

 

 

 

 تاریخ آزمون مصاحبه گرایش -رشته ردیف

 راکتور -مهندسی هسته ای 3

1/3/59 13:31ساعت  

1 
جامدات و  -مهندسی مکانیک

 دینامیک

 
ارتعاشات و  –مهندسی مکانیک 

 کنترل

 
مهندسی مکانیک حرارت و 

 سیاالت و تبدیل انرژی

 فضا ایرودینامیک-مهندسی هوا 

 تاریخ آزمون مصاحبه گرایش -رشته ردیف

 11ساعت   11/3/59 مهندسی شیمی 3

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 :دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 تاریخ آزمون مصاحبه گرایش -رشته ردیف

 صبح 5ساعت  11/3/59 نرم افزار-کامپیوترمهندسی  1

هوش  -کامپیوترمهندسی  2

 مصنوعی

 11ساعت  1/3/59 قدرت -برقمهندسی  3

 صبح
 کنترل –برق مهندسی  1

  مخابرات -مهندسی برق 9

 سیستم –مهندسی برق  6 صبح ساعت  15/3/59

 صبح 5ساعت  15/3/59 بیوالکتریک -پزشکی مهندسی  1

 

 دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی:

 تاریخ آزمون مصاحبه گرایش-رشته ردیف

تا  ساعت  1/3/59 حسابداری 1

12  

جامعه   –جامعه شناسی  2

 شناسی سیاسی

11/3/59 

جامعه     -جامعه شناسی 3

شناسی مسائل اجتماعی 

 ایران

11/3/59 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی:

 

 

 

 

 

 دانشکده دامپزشکی:

تاریخ آزمون  گرایش -رشته ردیف

 مصاحبه

 گرایش غناییادبیات فارسی  3

 ساعت   11/3/59

 صبح
 گرایش عرفانیادبیات فارسی  1

 گرایش حماسیادبیات فارسی  9

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



تاریخ آزمون  نام رشته رديف

 مصاحبه

های داخلی دام  بیماری 1

 بزرگ

 

 

 

1/3/59 ساعت 

 صبح 

 

 

 جراحی دامپزشکی 2

 بیوشیمی 3

 انگل شناسی 1

 فارماکولوژی  9

 بهداشت خوراک دام  6

 بهداشت مواد غذایی  1

  بهداشت آبزیان 

 

 :دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

 

 

 

 

 

 دانشکده  علوم تربیتی و  روانشناسی:

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آزمون  گرایش -رشته ردیف

 مصاحبه

1 
اندیشه های  –علوم سیاسی 

 سیاسی
1/3/59   ساعت  تا

11 

تاریخ آزمون  گرایش -رشته ردیف

 مصاحبه

 روانشناسی تربیتی 3
1/3/59   ساعت  تا

11 
 روانشناسی بالینی 1

 11ساعت   15/3/59 فلسفه تعلیم و تربیت 9

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 دانشکده کشاورزی:

 تاریخ آزمون مصاحبه گرایش-رشته ردیف

  آبیاری وزهکشی 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صبح ساعت  15/3/59

 میوه کاری 3

 گیاهان زینتی 3

 تکنولوژی مواد غذایی 1

 میکروبیولوژی مواد غذایی 9

 زراعت  6

 اصالح نباتات 1

 علوم دامی 

 فیزیولوژی دام  5

زیست فناوری  و مدیریت حاصلخیزی 11

 خاک

 مدیریت منابع خاک 11

 مهندسی مکانیک بیوسیستم  12

 طراحی و ساخت 13

 بیوتکنولوژی کشاورزی گیاهی 11

 بیماری شناسی گیاهی 19

 نماتد شناسی گیاهی  16

 قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی  11

1   هررای ویررروش شناسرری و بیمرراری

 ویروسی گیاهی 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 

 

 دانشکده علوم:

 تاریخ آزمون مصاحبه گرایش-رشته ردیف

 

1 

 آب شناسی –زمین شناسی 

 تکتونیک –زمین شناسی 

 اقتصادی –زمین شناسی 

1/3/59  

 

 

2 

 فیزیک  اتمی

 کیهان شناسیفیزیک 

 فیزیک ماده چگال 

 فیزیک هسته ای

 فیزیک ذرات بنیادی

11/3/59  

 

3 

 آنالیز –ریاضی محض 

 جبر –ریاضی محض 

 ریاضی کاربردی



11/3/59.

 

 

1 

 آمار احتمال

 آمار استنباط



15/3/59 

 

 

9 

 شیمی آلی

 شیمی تجزیه 

 شیمی معدنی 

 شیمی فیزیک 



11/3/59 



 





 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست


