
ده
ك
ش
دان

 

 زمان گرايش رشته 

ساع

 ت

 توضيحات شماره تلفن محل

ي
رز
او
ش
ك

 

مديريت حاصلخيزي و 

 فناوري خاكزيست 

شيمي حاصل خيزي 

 خاك وتغذيه گياه

 صبح 8 خرداد7

  - دانشكده كشاورزي

 گروه خاكشناسي

33052717   

 مديريت منابع خاك

فيزيك و حفاظت 

 خاك

 صبح 8 خرداد7

  - دانشكده كشاورزي

 گروه خاكشناسي

33052717   

 مديريت منابع خاك

منابع خاك وارزيابي 

 اراضي      

 صبح 8 خرداد 7

  - دانشكده كشاورزي

 خاكشناسي

33052717   

                                                   كشاورزي بيوتكنولوژي

  
  صبح 8  خرداد 7  --- 

  - دانشكده كشاورزي

گروه زراعت و  گروه 

 اصالح نباتات

33054554  

   

 علوم و مهندسي باغباني

فيزيولوژي توليد و 

برداشت پس از 

 گياهان باغباني

 صبح 8 خرداد 7

  - دانشكده كشاورزي

 گروه باغباني

33054556   

 علوم و مهندسي باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي 

 گياهان باغباني

 صبح 8 خرداد 7

  دانشكده كشاورزي

 گروه باغباني

33054556   

ژنتيك و به نژادي 

 گياهي

 صبح 8 خرداد8 -- 

  دانشكده كشاورزي

زراعت و گروه  -

 اصالح نباتات

33054554   

 - - بيماري شناسي گياهي

21 

 خرداد

 صبح 8

  دانشكده كشاورزي

 گروه گياهپزشكي-

33052433 

- 33054503 

  

پذيرش دانشجو 

فقط در زمينه قارچ 

شناسي و باكتري 

   شناسي

  

 روتكنولوژيگا

اكولوژي گياهان 

 زراعي

13 

 خرداد

 صبح 8

  دانشكده كشاورزي

زراعت و گروه -

 اصالح نباتات

33054554   

  اگروتكنولوژي
فيزيولوژي گياهان 

  زراعي

13 

  خرداد
  صبح 8

  دانشكده كشاورزي

زراعت و گروه -

  اصالح نباتات

33054554  
  

 علوم دامي

ژنتيك و اصالح دام و 

 طيور

13 

 خرداد

 صبح8

  دانشكده كشاورزي

 گروه علوم دامي-

33052204   

 تغذيه دام علوم دامي

13 

 خرداد

 صبح8

  دانشكده كشاورزي

 گروه علوم دامي-

33052204 

  

 طيورتغذيه  علوم دامي

13 

 خرداد

 صبح8

  دانشكده كشاورزي

 گروه علوم دامي-

33052204 

  

   

ترويج و آموزش 

 پايدار كشاورزي

ترويج كشاورزي 

 پايدار و منابع طبيعي

13 

 خرداد

 صبح 8

  دانشكده كشاورزي

گروه ترويج ، ارتباطات 

 توسعه روستاييو 

33052223   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  

  

   

ترويج و آموزش 

  كشاورزي پايدار

آموزش كشاورزي 

پايدار و محيط 

  زيست

13 

  خرداد
  صبح 8

  دانشكده كشاورزي

گروه ترويج ، ارتباطات 

 و توسعه روستايي

33052223 

  

 توسعه كشاورزي

 

 صبح 8 خرداد 9

  دانشكده كشاورزي

گروه ترويج، 

ارتباطات و توسعه 

 روستايي

33052223   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  

   

   
   

ده
شك

دان
ي  
سان
 ان
م
لو
ع

 

 توضيحات شماره تلفن محل ساعت زمان گرايش رشته

جغرافيا و برنامه ريزي 

  شهري

 صبح 8 خرداد6

دانشكده علوم 

  انساني

  دانشگاه زنجان

 گروه جغرافيا

   

33054179 

  

جغرافيا و برنامه ريزي 

  روستايي

 صبح 8 خرداد6

دانشكده علوم 

  انساني

  زنجاندانشگاه 

 گروه جغرافيا

   

33054179 

  

اقليم ( آب و هواشناسي

  )شناسي

 صبح 8 خرداد20

دانشكده علوم 

  انساني

  دانشگاه زنجان

 گروه جغرافيا

   

33054179 

  

 زبان و ادبيات فارسي

 

 صبح 8 خرداد 6

دانشكده علوم 

  انساني

كروه زبان و ادبيات 

  فارسي

 دانشگاه زنجان

33054154 

  

 فلسفه و كالم اسالمي

 

 صبح 8 خرداد 6

دانشكده علوم 

  انساني

  دانشگاه زنجان

 گروه فلسفه

33054175 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

ي
س
د
هن
 م
ده
ك
ش
دان

 

 توضيحات شماره تلفن محل ساعت زمان گرايش* نام رشته  نام رشته امتحاني

 مهندسي عمران

مهندسي آب و سازه هاي 

 هيدروليكي

 صبح8 خرداد 8

  دانشكده مهندسي

  دانشگاه زنجان

 گروه عمران

33054206 

  

 صبح 8 خرداد 8 راه و ترابري مهندسي عمران 

  دانشكده مهندسي

  دانشگاه زنجان

 گروه عمران

33054206 

  

 صبح 8 خرداد 8 ژئوتكنيك مهندسي عمران

  دانشكده مهندسي

  دانشگاه زنجان

 گروه عمران

33054206 

  

 صبح 8 مرداد 3 قدرت مهندسي برق

  دانشكده مهندسي

  دانشگاه زنجان

 گروه برق

33052760  

  

  

 صبح 8 خرداد 8 سازه مهندسي عمران

  دانشكده مهندسي

  دانشگاه زنجان

 گروه عمران

33054206 

  

 صبح 8 مرداد 3 كنترل مهندسي برق

  دانشكده مهندسي

  دانشگاه زنجان

 گروه برق

33052760  

  

  

 مهندسي برق

   

  الكترونيك

  

 صبح 8 مرداد 3

  دانشكده مهندسي

  دانشگاه زنجان

 گروه برق

33052760  

  

  

 صبح 8 خرداد 6 و رباتيكز هوش مصنوعي مهندسي كامپيوتر

  دانشكده مهندسي

  دانشگاه زنجان

 گروه كامپيوتر

33054214  

  

  

 مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي شاخه 

 تخصصي مكانيك جامدات

13 

 خرداد

 صبح 8

  دانشكده مهندسي

  دانشگاه زنجان

 گروه مكانيك

   

33054142  

  

  

  تبديل انرژي   مهندسي مكانيك 
13 

  خرداد
  صبح 8

  دانشكده مهندسي

  دانشگاه زنجان

  گروه مكانيك

   

33054142  

   

  

   

   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 
  

م
لو
 ع
ده
ك
ش
دان

 

 توضيحات شماره تلفن محل ساعت زمان گرايش نام رشته امتحاني

 صبح 8 خرداد 12 آناليز محض  رياضي

  دانشكده علوم

  دانشگاه زنجان

 رياضيگروه 

33054035   

 صبح 8 خرداد7 شيمي فيزيك شيمي

  علومدانشكده 

  دانشگاه زنجان

 گروه شيمي

33052584   

 صبح 8 خرداد12 جبر محض رياضي

  دانشكده علوم

  دانشگاه زنجان

 گروه رياضي

33054035   

 صبح 8 خرداد 12 )توپولوژي(هندسه محض رياضي 

  دانشكده علوم

  دانشگاه زنجان

 گروه رياضي

33054035   

 صبح 8 خرداد 12 - رياضي كاربردي

  علومدانشكده 

  دانشگاه زنجان

 گروه رياضي

33054035 

 

 صبح 8 خرداد 13 اپتيك و ليزر فيزيك

  دانشكده علوم

  دانشگاه زنجان

 گروه فيزيك

33052540   

 صبح 8 خرداد 13 ماده چگال فيزيك

  دانشكده علوم

  دانشگاه زنجان

 گروه فيزيك

33052540   

 صبح 8 خرداد 13 نجوم و اختر فيزيك فيزيك

  علومدانشكده 

  دانشگاه زنجان

 گروه فيزيك

33052540   

 صبح 8 خرداد 7 - كاربردي شيمي

  دانشكده علوم

  دانشگاه زنجان

 گروه شيمي

33052584   

 صبح 8 خرداد 7 شيمي معدني شيمي

  دانشكده علوم

  دانشگاه زنجان

 گروه شيمي

33052584   

 صبح 8 خرداد 7 شيمي تجزيه شيمي

  دانشكده علوم

  زنجاندانشگاه 

 گروه شيمي

33052584   

 صبح8 خرداد 7 شيمي آلي شيمي 

  دانشكده علوم

  دانشگاه زنجان

 گروه شيمي

33052584   

–علوم و فناوري نانو 

 نانو فيزيك

 صبح 8 خرداد 13 نانوفوتونيك

  دانشكده علوم

  دانشگاه زنجان

 گروه فيزيك

33052540   

–علوم و فناوري نانو 

 نانو فيزيك

 صبح 8 خرداد 13 نانوساختارها

  دانشكده علوم

  دانشگاه زنجان

 گروه فيزيك

33052540   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


