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 بسمه تعالی

 

  در (برگزیدگان علمی)فراخوان پذیرش دانشجو ازطریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان 

تاریخ، ساعت و محل برگزاری جلسه  خصوص دردانشگاه تربیت مدرس  6931سال  دکتری تخصصیدوره های 

 (6931 خرداد 61: تاریخ انتشار -اطالعیه ششم )آزمون شفاهی 

 

درخصوص اعالم نتیجه بررسی پرونده الکترونیکی  ( 0331خرداد  0تاریخ انتشار )نجم پانتشار اطالعیه و پیر

 ارسالیوضعیت بررسی نسخه الکترونیکی مدارک داوطلبانی که  می رساند به اطالعبدین وسیله داوطلبان اولیه 

به شرکت در جلسه آزمون شفاهی اعالم شده است و مجاز  "تایید"( گلستان)سامانه جامع دانشگاهی آنان در

ضروری است طبق جدول زمانبندی زیر برای شرکت در جلسه مذکور به دانشگاه و محل مربوط  هستند

 .مراجعه نمایند

عدم مراجعه . . می شود برگزارگرایش دانشگاه صرفا یکبار /جلسه آزمون شفاهی برای داوطلبان هر رشته-0

و امکان به منزله انصراف وی از درخواست پذیرش خواهد بود داوطلب در روزهای برگزاری این جلسه 

 .برگزاری مجدد جلسه خارج از برنامه زمانبندی اعالم شده نیز مقدور نخواهد بود

اصل کارت ملی و  کلیه مدارکی که داوطلبان در هنگام ثبت نام در سامانه مذکور  ،ارائه گواهی ثبت نام-2

 . جلسه آزمون شفاهی ضروری است بارگذاری کرده اند در روز برگزاری

به  در صورت دارا بودن توصیه نامه علمی محرمانه از اساتید دوره کارشناسی ارشد ضروری است -3

 .صورت محرمانه و در پاک دربسته در روز برگزاری جلسه آزمون شفاهی تسلیم دانشکده شود

وبگاه دانشگاه طریق  از 0331ماه سال ریونتیجه نهایی بررسی پذیرش و آزمون شفاهی حداکثر تا پایان شهر-4

اعالم خواهد ( گلستان)سامانه جامع دانشگاهی  یا http://www.modares.ac.irبه نشانی ( بخش آموزش)

لذا از داوطلبان درخواست می شود اکیدا از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در این خصوص خودداری . شد

 .نمایند

گرایش های جامعه شناسی که وضعیت بررسی نسخه الکترونیکی مدارک /ته داوطلبان ادامه تحصیل در رش-5

برنامه اجرایی مرحله دوم " زیر( لینک)پیوند آنها در سامانه مذکور تایید اعالم شده الزم است از طریق 

را مطالعه و نسبت به تسلیم مدارک  "پذیرش دانشجو در گروه جامعه شناسی( ارزیابی تخصصی)

 :گرایش های جامعه شناسی به نشانی ایمیل مورد نظر اقدام نمایند/ شته درخواستی ویژه ر

 شناسی جامعهویژه داوطلبان کد رشته محل های دکتری برنامه اجرایی مرحله دوم آزمون ( لینک)پیوند 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=23&pageid=4996&newsview=4341
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وضعیت که  "مهندسی فناوری اطالعات"و  "مهندسی صنایع"گرایش های / لبان ادامه تحصیل در رشته داوط-1

ضروری است نسبت به تکمیل  باشد اعالم شده "تایید"بررسی نسخه الکترونیکی مدارک آنها در سامانه مذکور 
انی فرم اختصاصی مصاحبه آزمون دکتری دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها از طریق نش

http://pope.feham.ir اقدام نمایند: 

 12 +اول صفرهای/ بدون صفر شماره ملی: نام کاربردی

 (خواهد بود 1202345100باشد نام کاربری وی  1102345100مثال اگر شماره ملی فردی )

 اول صفرهای/ بدون صفر شماره ملی: رمز عبور

 13330102400: س کارشناس پشتیبانیشماره تلفن تما

دارای پذیرش دانشجو اعمال شده های گرایش برخی از رشته شایان ذکر است تغییرات زیر نیز در عنوان -0

 :شده است لحاظکه در سامانه ثبت نام الکترونیکی داوطلبان این رشته ها  است

علوم و مهندسی "به  "وری مواد غذاییزیست فنا –علوم و مهندسی صنایع غذایی "گرایش رشته تغییر عنوان 

 "فناوری مواد غذایی -صنایع غذایی

مهندسی "به  "بازاریابی محصوالت کشاورزی -مهندسی اقتصاد کشاورزی"گرایش  -رشته تغییر عنوان

 "سیاست و توسعه کشاورزی -اقتصاد کشاورزی

 (پژوهشی و مصاحبه علمی ،بررسی سوابق آموزشی)محل تشکیل پرونده و برگزاری جلسه آزمون شفاهی -8

 محل برگزاری جلسه آزمون شفاهی دانشکده

 حقوق / مدیریت و اقتصاد / علوم انسانی

 

های علوم  ، ساختمان دانشکده٭پردیس مرکزی دانشگاه

 اداره آموزش  -و حقوق  ، مدیریت و اقتصاد انسانی

 علوم زیستی/ علوم ریاضی/ علوم پایه
های علوم  ان دانشکده، ساختم٭پردیس مرکزی دانشگاه

 اداره آموزش -پایه، علوم ریاضی، علوم زیستی 

مهندسی برق و  /(فنی و مهندسی)مهندسی مواد و معدن 

مهندسی عمران / مهندسی صنایع و سیستم ها /کامپیوتر

 مهندسی مکانیک /مهندسی شیمی/و محیط زیست

های فنی و  ، ساختمان دانشکده٭پردیس مرکزی دانشگاه

 (اهنما در محل دانشکده خواهد بودر) مهندسی

 اداره آموزش –، دانشکده هنر ٭پردیس مرکزی دانشگاه و معماری هنر

 تقاطع بزرگراه جالل آل احمد و شهید چمران -تهران: پردیس مرکزی دانشگاه نشانی٭

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://pope.feham.ir/
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 اداره آموزش –٭پردیس دانشکده کشاورزی دانشگاه  کشاورزی

دانشکده کشاورزی دانشگاه  ،بلوار پژوهش ،بعد از پیکانشهر ،توبان تهران کرجا: نشانی پردیس دانشکده کشاورزی٭

 تربیت مدرس

 

  منابع طبیعی وعلوم دریایی

 

اداره  -٭دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه پردیس

 آموزش

ضا، دانشکده منابع طبیعی و مازندران ـ شهرستان نور، بلوار امام ر :پردیس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایینشانی٭

 علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس 

 

 گرایش دانشکده ها/به تفکیک رشتهجلسه آزمون شفاهی جدول زمانبندی -3

باشد و در صورتی که  های اعالم شده در جدول زیر، اولین زمان شروع مصاحبه می تاریخ و ساعت( الف

یافتگان کفایت نکند ممکن است جلسه مذکور در روزهای  راه روزهای اعالم شده برای جلسه آزمون شفاهی کلیه

در های تکمیلی در این خصوص،  لذا در صورت لزوم اطالعیه. بعد از تاریخ اعالم شده در جدول زیر ادامه یابد

 .منتشر خواهد شد http://www.modares.ac.irوبگاه دانشگاه تربیت مدرس به نشانی   "آموزش" بخش

 .مصاحبه با داوطلبان شهرستانی و سپس براساس حروف الفبای نام خانوادگی خواهد بود اولویت انجام (ب

 

 ساعت مصاحبه تلفن تماس
ساعت مراجعه و 

 تسلیم مدارک

 گرایش -نام رشته الفبای نام فامیلی تاریخ مصاحبه

 دانشکده علوم انسانی

37338828 00:00 03:80 
 خرداد 68

 

 ظ  -الف 

 

 آب و هوا شناسی
 ی  -ع  خرداد 62

373388880 00:00 03:80 
 خرداد 68

 

 ظ  -الف 

 

 آموزش زبان انگلیسی

 ی  -ع  خرداد 62

37338880 00:00 03:80 
 خرداد 68

 

 ظ  -الف 

 

 آموزش زبان فرانسه

 ی  -ع  خرداد 62

37338808 00:00 03:80 
 خرداد 68

 

 ظ  -الف 

 

 –باستان شناسی 

 ی  -ع  خرداد 62 پیش از تاریخ

37338808 00:00 03:80 
 خرداد 68

 

 ظ  -الف 

 

 –باستان شناسی 

 ی  -ع  خرداد 62 دوران اسالمی

 خرداد 68 03:80 00:00 37338808

 

 ظ  -الف 

 

 –باستان شناسی 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 دوران تاریخی ی  -ع  خرداد 62

 برنامه ریزی درسی ی -الف  خرداد 68 03:80 00:00 37338820

تاریخ بعد از   -تاریخ  ی -الف  خرداد 68 03:80 00:00 37334836

 اسالم

 خرداد 68 03:80 00:00 37334836

 

 ظ  -الف 

 

 تاریخ اسالمی –تاریخ 

 ی  -ع  خرداد 62

37338820 00:00 03:80 
 خرداد 68

 

 ظ  -الف 

 

 تکنولوژی آموزشی

 ی  -ع  خرداد 62

37338820 00:00 03:80 
 ادخرد 68

 

 ظ  -الف 

 

 –جامعه شناسی 

 ی  -ع  خرداد 62 جامعه شناسی سیاسی

37338820 00:00 03:80 

 خرداد 68

 

 ظ  -الف 

 

 –جامعه شناسی 

جامعه شناسی 

 ی  -ع  خرداد 62 فرهنگی

جغرافیا و برنامه ریزی  ی -الف  خرداد 68 03:80 00:00 37338828

 شهری

 جغرافیای سیاسی ی -الف  دادخر 68 03:80 00:00 37338888

 روابط بین الملل ی -الف  خرداد 68 03:80 00:00 37338887

 خرداد 68 03:80 00:00 37334868

 

 ظ  -الف 

 

 روانشناسی
 ی  -ع  خرداد 62

 زبان شناسی ی -الف  خرداد 68 03:80 00:00 37338820

 ت فارسیزبان و ادبیا ی -الف  خرداد 68 03:80 00:00 37338843

 خرداد 68 03:80 00:00 37338843

 

 ظ  -الف 

 

زبان و ادبیات فارسی 

 ی  -ع  خرداد 62 ادبیات غنایی –

 زبان و ادبیات عربی ی -الف  خرداد 68 03:80 00:00 37338880

 خرداد 68 03:80 00:00 37338888

 

 ظ  -الف 

 

اندیشه  –علوم سیاسی 

 ی  -ع  خرداد 62 های سیاسی

 خرداد 68 03:80 00:00 37338888

 

 ظ  -الف 

 

مسائل  –علوم سیاسی 

 ی  -ع  خرداد 62 ایران

 خرداد 68 03:80 00:00 37338843

 

 ظ  -الف 

 

 علوم قران و حدیث
 ی  -ع  خرداد 62

 خرداد 68 03:80 00:00 37338888

 

 ظ  -الف 

 

 فلسفه
 ی  -ع  خرداد 62

 خرداد 68 03:80 00:00 37338888

 

 ظ  -الف 

 

 منطق –فلسفه 
 ی  -ع  خرداد 62

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 ی -الف  خرداد 68 03:80 00:00 37334820
 –فیزیولوزی ورزشی 

بیوشیمی و متابولیسم 

 ورزشی

 ی -الف  خرداد 68 03:80 00:00 37334820

 –مدیریت ورزشی 

مدیریت بازاریابی و 

 رسانه های ورزشی

 ظ  -الف  ردادخ 68 03:80 00:00 37334870
 –مطالعات زنان 

 حقوق زن در اسالم

 دانشکده حقوق

37334786 
 حقوق خصوصی ش-الف خرداد 63 03:00 00:00

 حقوق خصوصی ی-ص خرداد 63 68:80 64:80

37334773 
 ش-الف خرداد 68 03:00 00:00

حقوق کیفری و جرم 

 شناسی

حقوق کیفری و جرم  ی-ص خرداد 68 68:80 64:80

 شناسی

 دانشکده مدیریت و اقتصاد

37334823 

37338834 

37338837 

 3:80الی2:80 03:80

 خرداد 68

 خرداد 62

 خرداد 63

 ش -الف 

 ی  -ص 

 

اقتصاد  -اقتصاد 

 سالمت

 خرداد 78 3:80الی2:80 03:80

 

 ش  -الف 

 

 حسابداری

 ی  -ص  خرداد 74

م و سیاستگذاری عل ی -الف  خرداد 68 3:80الی2:80 03:80

 فناوری

 3:80الی2:80 03:80

 خرداد 68

 خرداد 62

 خرداد 63

 ش  -الف 

 ی  -ص 

 

 

 -علوم اقتصادی 

 اقتصاد بین الملل

 3:80الی2:80 03:80
 خرداد 68

 

 ش  -الف 

 

 -مدیریت دولتی 

تصمیم گیری و خط 

 مشی گذاری عمومی
 ی  -ص  خرداد 62

 3:80الی2:80 03:80
 خرداد 68

 

 ش  -الف 

 

 مدیریت راهبردی
 ی  -ص  خرداد 62

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 3:80الی2:80 03:80

 خرداد 68

 

 ش  -الف 

 

 -مدیریت صنعتی 

 ی  -ص  خرداد 62 استراتژی صنعتی

 ی -الف  خرداد 62 3:80الی2:80 03:80

مدیریت فناوری 

کسب و  -اطالعات 

 کار هوشمند

 

 ساعت مصاحبه تلفن تماس
ساعت مراجعه و 

 تسلیم مدارک
 گرایش -نام رشته الفبای نام فامیلی تاریخ مصاحبه

 علوم ریاضیدانشکده 

37334482 

خرداد 68 02:80   68:00-03:00  آنالیز  -ریاضی کاربردی  ذ  -الف  

خرداد 62 02:80   03:00-68:00  عددی  غ  -ر  
خرداد 63 02:80   68:00-03:00   ی  -ف  
خرداد 68 02:80   68:00-03:00   ذ  -الف  

آنالیز -ریاضی محض  خرداد 62 02:80   68:00-03:00    غ  -ر  
خرداد 63 02:80   68:00-03:00   ی  -ف  
خرداد 68 02:80   68:00-03:00   ذ  -الف  

جبر -ریاضی محض  خرداد 62 02:80   68:00-03:00    غ  -ر  
خرداد 63 02:80   68:00-03:00   ی  -ف  
خرداد 68 02:80   68:00-03:00  هندسه  -ریاضی محض  ذ  -الف  

(توپولوژی) خرداد 62 02:80   68:00-03:00    غ  -ر  
خرداد 63 02:80   68:00-03:00   ی  -ف  

 دانشکده علوم پایه

37338420 

خرداد 68 03:00 – 64:00 00:00 – 60:00  

 

 ر -الف 

 

زمین  -زمین شناسی 

خرداد 62 03:00 – 64:00 00:00 – 60:00 شناسی مهندسی  ی -ز  
خرداد 68 03:00 – 64:00 00:00 – 60:00  

 

 ر -الف 

 

 پترولوژی -زمین شناسی 

خرداد 62 03:00 – 64:00 00:00 – 60:00  ی -ز  
خرداد 68 03:00 – 66:00 00:00 – 60:00  

 

 پ  -الف 

 

زمین  -زمین شناسی 

 شناسی اقتصادی
خرداد 68 66:00 -64:00 00:00 – 60:00  

 

 خ -ج 

 
خرداد 62 03:00 – 66:00 00:00 – 60:00  

 

 ض -د 

 
خرداد 62 66:00 -64:00 00:00 – 60:00  

 

 ی -ط 
دخردا 68 03:00 – 66:00 00:00 – 68:00  ت -الف  

خرداد 68 66:00 -64:00 64:00 – 60:00 شیمی آلی -شیمی   

 

 س -ج 
خرداد 62 03:00 – 66:00 00:00 – 68:00  

 

 ل  -ش 
خرداد 62 66:00 -64:00 64:00 – 60:00  

 

 و -م 
خرداد 68 03:00 – 64:00 00:00 – 60:00  س  -الف  

 

 شیمی تجزیه -شیمی 
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خرداد 62 03:00 – 64:00 00:00 – 60:00  

 

 ی -ش 
خرداد 68 03:00 – 64:00 00:00 – 60:00  س -الف  

 

 شیمی معدنی -شیمی 

خرداد 62 03:00 – 64:00 00:00 – 60:00  

 

 ی  -ش 
خرداد 68 03:00 – 64:00 00:00 – 60:00  اتمی مولکولی –فیزیک  ق -الف  
60:00 – 00:00  64:00 – 03:00 خرداد 62   ی -ک  

 علوم زیستیدانشکده 

37334288 

37334400 

ریززیست  ص -الف خرداد 68 02:80 03:80

 60:80 (نانوبیوتکنولوژی)فناوری

 

 ی -ض خرداد 68 00:80

زیست شناسی،  ی –الف  خرداد 68 02:80 03:80 

 فیزیولوژی گیاهی

 بیوشیمی ص –الف  خرداد 62 02:80 03:80
 ی -ض خرداد 62 00:80 60:80
 وفیزیکبی ی –الف  خرداد 62 02:80 03:80

زیست شناسی، ژنتیک  ص -الف خرداد 62 02:80 03:80

 ی –ض  خرداد 63 02:80 03:80 مولکولی

 

ساعت مراجعه و  ساعت مصاحبه تلفن تماس

 تسلیم مدارک

 گرایش -نام رشته الفبای نام فامیلی تاریخ مصاحبه

 (فنی و مهندسی )مهندسی مواد و معدن  دانشکده

37338060 

خرداد 68 02:80 00:00  نانو مواد -فناوری نانو  ی –الف  

خرداد 68 02:80 00:00 ی –الف    مهندسی متالورژی و مواد 

خرداد 68 02:80 00:00 ی –الف    -مهندسی متالورژی و مواد  

 سرامیک

خرداد 68 02:80 00:00 ی –الف    مهندسی فرآوری مواد معدنی 

خرداد 68 02:80 00:00 ی –الف    گیمهندسی خورد 

خرداد 62 02:80 00:00 ی –الف   استخراج  -مهندسی معدن  

 مواد معدنی

 مهندسی برق و کامپیوتردانشکده 

37334007 

خرداد 68 03:00 03:80  الکترونیک -مهندسی برق  ی -الف  

خرداد 68 03:00 03:80  قدرت -مهندسی برق  ی -الف  

خرداد 68 03:00 03:80  رلکنت -مهندسی برق  ی -الف  

خرداد 68 03:00 03:80 مخابرات  -مهندسی برق  ی -الف  

 (سیستم)
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خرداد 68 03:00 03:80 مخابرات  -مهندسی برق  ی -الف  

 (میدان و امواج)

خرداد 68 03:00 03:80  -مهندسی پزشکی  ی -الف  

 بیوالکتریک

خرداد 68 03:00 03:80  نرم افزار -مهندسی کامپیوتر  ی -الف  

 مهندسی عمران و محیط زیستدانشکده 

37338060 

خرداد 68 03:00 -66 03:80  مهندسی سازه ی -الف  

خرداد 68 03:00 -66 03:80  مهندسی زلزله ی -الف  

خرداد 68 03:00 -66 03:80  مهندسی ژئوتکنیک ی -الف  

خرداد 68 03:00 -66 00:00 مهندسی آب  و سازه های  ی -الف  

 هیدرولیکی

خرداد 68 03:00 -66 03:80 مهندسی برنامه ریزی حمل و  ی -الف  

 نقل

خرداد 68 03:00 -66 03:00  مهندسی راه و ترابری ی -الف  

خرداد 68 03:00 -66 03:00  مهندسی محیط زیست ی -الف  

 مهندسی مکانیکدانشکده 

37338060 

 ی -الف  خرداد 62 68:80 64-62:00
- مهندسی مکانیک 

 تبدیل انرژی

03:80- 62:00 

03:80- 62:00 

03:80 

3:80 

 خرداد 68

 خرداد 62

 ض  –الف 

 ی -ط 

- مهندسی مکانیک  

 ساخت و تولید

خرداد 68 00:00 62:00 -00:00  ی -الف  
 هوا و فضامهندسی 

،  "دینامیک پرواز و کنترل")

 (سازه های هوایی

 مهندسی شیمیدانشکده 

37334008 

 خرداد 68 03.80 00:00

 ادخرد 62

 مهندسی پلیمر ی  -الف 

 خرداد 68 03.80 00:00

 خرداد 62

 مهندسی شیمی ی  -الف 

 خرداد 68 03.80 00:00

 خرداد 62

 ی  -الف 
 -مهندسی شیمی 

 بیوتکنولوژی
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 صنایع و سیستم ها مهندسیدانشکده 

37334060 
 مهندسی صنایع ی -الف  خرداد 68 03:00 03:80

 ی - الف خرداد 68 03:00 03:80
 -مهندسی فناوری اطالعات 

 مدیریت سیستمهای اطالعاتی

 

 ساعت مصاحبه تلفن تماس
ساعت مراجعه و 

 تسلیم مدارک
 گرایش -نام رشته الفبای نام فامیلی تاریخ مصاحبه

 کشاورزیدانشکده 

43707620 

43707628 

43707620 

 بیماری شناسی گیاهی ی -الف  خرداد 68 03:80 00:00

00:00 03:80 

خرداد 68  ز -الف 

 

 بیوتکنولوژی کشاورزی
داوطلبانی که در این تاریخها در )

سایر دانشگاهها مصاحبه دارند تا 

ا تلفن ب 69/9/31روز  61ساعت 

 (تماس بگیرند 19434134

خراد  62 ک  - ژ   

خرداد 63  ی - گ 

00:00 03:80 

ترویج و آموزش کشاورزی  غ -الف  خرداد 68

رویج کشاورزی ت -پایدار 

 ی - ف خرداد 62 پایدار و منابع طبیعی

00:00 03:00 
 س -الف  خرداد 68

 حشره شناسی کشاورزی

 ی  -ش خرداد 62

 زراعت ع  –الف  خرداد 68 03:80 00:00

 ژنتیک و به نژادی گیاهی ی -الف  خرداد 68 03:80 00:00

 تغذیه دام - علوم دامی ر -الف  خرداد 68 03:80 00:00

 ی - ز خرداد 62

ژنتیک و اصالح  -علوم دامی  ش  -الف  خرداد 68 03:80 00:00

 ی - ص خرداد 62 دام و طیور

 علوم طیور ی  -الف  خرداد 68 03:80 00:00

 

 

 ی -الف  خرداد 68 03:80 00:00
آبیاری  -علوم و مهندسی آب 

 هکشیو ز

سازه  -علوم و مهندسی آب  ی -الف  خرداد 62 03:80 00:00

 های آبی
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43707620 

43707628 

43707620 

 

 

 

 

 ص  -الف  خرداد 68 03:80 00:00

 -علوم و مهندسی باغبانی 

اصالح و بیوتکنولوژی گیاهان 

 باغبانی 

 -علوم و مهندسی باغبانی 

فیزیولوژی تولید و پس از 

 برداشت گیاهان باغبانی

 ی -ض خرداد 62 03:80 00:00

00:00 03:80 

 ش -الف  خرداد 68
علوم و مهندسی صنایع 

 ی - ص خرداد 62  فناوری موادغذایی –غذایی 

مدیریت حاصلخیزی و زیست  خ  -الف  خرداد 68 03:80 00:00

 ی – د خرداد 62 فناوری خاک

00:00 03:80 

 –مهندسی اقتصاد کشاورزی ش -الف  خرداد 68

 سیاست و توسعه

  کشاورزی 
 ی - ص خرداد 62

 ز  -الف  خرداد 68 03:80 00:00

مهندسی مکانیک بیوسیستم 

 انرژی های تجدیدپذیر -

 -مهندسی مکانیک بیوسیستم

طراحی ماشین های 

 کشاورزی

 -مهندسی مکانیک بیوسیستم

 فناوری پس از برداشت

 ی - ژ خرداد 62 03:80 00:00

 م دریاییمنابع طبیعی و علودانشکده 

06644000770 

06644000763 

8-06644008606 

06644000000 

 خرداد  68 09:00 03:00

 خرداد 63

 تکثیر و پرورش آبزیان ی-الف

 خرداد  68 09:00 03:00

 خرداد 63

جانوران  -زیست شناسی دریا  ی-الف

 دریایی

 خرداد  68 09:00 03:00

 خرداد 63

عمل آوری فرآورده  -شیالت  ی-الف

 ی شیالتیها

 خرداد  68 09:00 03:00

 خرداد 63

جنگل شناسی  -علوم جنگل  ی-الف

 و اکولوژی جنگل

 خرداد  68 09:00 03:00

 خرداد 63

 جنگلداری -علوم جنگل  ی-الف

06644000770 

06644000763 

 خرداد  68 09:00 03:00

 خرداد 63

 -علوم و مهندسی آبخیز  ی-الف

 حفاظت آب و خاک

 خرداد  68 09:00 03:00

 خرداد 63

 -علوم و مهندسی آبخیز  ی-الف

 مدیریت حوزه های آبخیز
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8-06644008606 

06644000000 

 خرداد  68 09:00 03:00

 خرداد 63

 علوم و مهندسی مرتع ی-الف

 خرداد  68 09:00 03:00

 خرداد 63

 فرآورده های چند سازه چوب ی-الف

 خرداد  68 09:00 03:00

 خرداد 63

آلودگی  -محیط زیست  ی-الف

 محیط زیست

 

 ساعت مصاحبه تلفن تماس
ساعت مراجعه و 

 تسلیم مدارک
 گرایش -نام رشته الفبای نام فامیلی تاریخ مصاحبه

 هنردانشکده  

37338264 

 معماری ی -الف  خرداد 68 03:00 03:00

 شهرسازی ی -الف  خرداد 68 03:00 03:00

 معماری منظر ی -الف  خرداد 62 03:00 03:00

ختامدیریت پروژه و س ی -الف  خرداد 62 03:00 03:00  

خرداد 63 03:00 03:00  پژوهش هنر ی -الف  

خرداد 63 03:00 03:00  هنر اسالمی ی -الف  

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


