
  69زمانی مصاحبه از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال برنامه 

 

كد  گروه امتحاني

 امتحاني

كد  گرايش رشته امتحاني

 دانشگاه

شهر  كدرشته محل نام دانشگاه

رشته 

 محل

 تاريخ مصاحبه دوره ظرفيت

زبان وادبيات  0112 علوم انساني                   

 عرب                                                                

دانشگاه  1200                                                                                  -زبان وادبيات عرب *

  اهواز                                             -شهيدچمران 

پرديس  3 اهواز                                              1012

 خودگردان      

 آبانماه 00

علوم اقتصادي *اقتصادبين  علوم اقتصادي                                                                     0110 علوم انساني                   

 الملل                                                                       

دانشگاه  1200

 اهواز                                              -شهيدچمران 

پرديس  0 اهواز                                              1331

 خودگردان      

 آذرماه 5

علوم  0105 علوم انساني                   

 اجتماعي                                                                    

جامعه شناسي *جامعه 

شناسي مسائل اجتماعي 

 ايران                                                        

دانشگاه  1200

 اهواز                                              -شهيدچمران 

 آبانماه  02 روزانه               4 اهواز                                              5553

علوم -الهيات  0100 علوم انساني                   

 قران وحديث                                                         

دانشگاه  1200                                                                                   -علوم قران وحديث *

  اهواز                                             -شهيدچمران 

 آذرماه 2 روزانه               1 اهواز                                              1513

دانشگاه  1200                                                                                        -روان شناسي * روان شناسي                                                                       0152 علوم انساني                   

 اهواز                                              -شهيدچمران 

 آبانماه 00 روزانه               1 اهواز                                              5550

-شيمي  0013 علوم پايه                     

 شيمي تجزيه                                                                

دانشگاه  1200 شيمي *شيمي تجزيه                                                                                    

 اهواز                                              -شهيدچمران 

 آذرماه 2 روزانه               3 اهواز                                              0551

مهندسي برق  0321 فني ومهندسي                   

 الكترونيك                                                           -

دانشگاه  1200 مهندسي برق *الكترونيك                                                                               

 اهواز                                              -شهيدچمران 

 آبانماه 00 روزانه               1 اهواز                                              3333

مهندسي برق  0320 فني ومهندسي                   

                       مخابرات                                       -

مهندسي برق *مخابرات 

 سيستم                                                                           

دانشگاه  1200

 اهواز                                              -شهيدچمران 

 آبانماه 00 روزانه               0 اهواز                                              3424

مهندسي  0300 فني ومهندسي                   

-مكانيك 

مكانيك 

 جامدات                                                    

مهندسي مكانيك *طراحي 

كاربردي شاخه تخصصي 

 مكانيك جامدات                                               

دانشگاه  1200

 اهواز                                              -شهيدچمران 

 آذرماه 10 روزانه               1 اهواز                                              3105

مهندسي  0300 فني ومهندسي                   

-مكانيك 

مكانيك 

مهندسي مكانيك *طراحي 

كاربردي شاخه تخصصي 

 مكانيك جامدات                                               

دانشگاه  1200

 اهواز                                              -شهيدچمران 

 آذرماه 10 روزانه               1 اهواز                                              5553

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 جامدات                                                    

مهندسي  0303 فني ومهندسي                   

-مكانيك 

ديناميك 

كنترل 

 وارتعاشات                                          

مهندسي مكانيك *طراحي 

كاربردي شاخه تخصصي 

 وارتعاشات                                     ديناميك كنترل 

دانشگاه  1200

 اهواز                                              -شهيدچمران 

 آذرماه 10 روزانه               1 اهواز                                              5555

مهندسي  0304 فني ومهندسي                   

-مكانيك 

 تبديل انرژي                                                      

مهندسي مكانيك *تبديل 

 انرژي                                                                          

دانشگاه  1200

  اهواز                                             -شهيدچمران 

 آذرماه 10 روزانه               1 اهواز                                              5551

مهندسي  0350 فني ومهندسي                   

 موادومتالورژي                                                            

دانشگاه  1200                                                                              -مهندسي موادومتالورژي *

 اهواز                                              -شهيدچمران 

 آذرماه  4 روزانه               1 اهواز                                              4005

كشاورزي 

 ومنابع طبيعي          

مديريت منابع  0401

 خاك                                                                

دانشگاه  1200                                                                                  -مديريت منابع خاك *

 از                                              اهو-شهيدچمران 

 آبانماه 00 روزانه               0 اهواز                                              4525

كشاورزي 

 ومنابع طبيعي          

علوم  0401

ومهندسي اب 

سازه هاي -

 ابي                                                   

علوم ومهندسي اب *سازه 

 هاي ابي                                                                       

دانشگاه  1200

 اهواز                                              -شهيدچمران 

 آذرماه  4 نوبت دوم             1 اهواز                                              4201

كشاورزي 

 ومنابع طبيعي          

دانشگاه  1200                                                                                             -زراعت * زراعت                                                                            0430

 اهواز                                              -شهيدچمران 

 آذرماه 1 روزانه               0 اهواز                                              4152

كشاورزي 

 ومنابع طبيعي          

حشره شناسي  0430

 كشاورزي                                                              

دانشگاه شهيدچمران  1200                                                                                -حشره شناسي كشاورزي *

  اهواز                                             -

 آبانماه  02 نوبت دوم             1 اهواز                                              4021

پاتولوژي  0222 دامپزشكي                      

 دامپزشكي                                                               

دانشگاه شهيدچمران  1200                                                                                 -پاتولوژي دامپزشكي *

 اهواز                                              -

 آبانماه 04 روزانه               0 اهواز                                              5041

پاتولوژي  0222 دامپزشكي                      

 دامپزشكي                                                               

دانشگاه شهيدچمران  1200                                                                                 -پاتولوژي دامپزشكي *

 اهواز                                              -

 آبانماه 04 نوبت دوم             1 اهواز                                              5050

بهداشت  0212 دامپزشكي                      

وبيماري هاي 

                       ابزيان                                 

بهداشت وبيماري هاي ابزيان 

                                                               -/دستياري /*

دانشگاه شهيدچمران  1200

 اهواز                                              -

 آبانماه 04 روزانه               1 اهواز                                              5055

اموزش زبان  0125 زبان                          

 انگليسي                                                              

دانشگاه شهيدچمران  1200                                                                                -اموزش زبان انگليسي *

 اهواز                                              -

پرديس  3 اهواز                                              5554

 خودگردان      

 آذرماه 2

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


