
  ١٣٩٧دکتری سال  مصاحبھ  بندی جدول زمان

  محل مصاحبه  زمان مصاحبه  دوره  نام رشته گرایش  کدرشته

    27/04/97  روزانه  قدرت -مهندسی برق  3409

  

  دانشکده فنی و مهندسی

  

  27/4/97  روزانه  طراحی کاربردي شاخه مکانیک جامدات -مهندسی مکانیک  3782

  27/4/97  روزانه  تبدیل انرژي-مهندسی مکانیک  3895

    9/3/97  روزانه  طراحی ماشین هاي کشاورزي-مهندسی مکانیک بیوسیستم  4448

  

  

  

  

  

  

  دانشکده کشاورزي

برداشت از پس هاي فناوري-بیوسیستم مکانیک مهندسی  4462
      

  9/3/97  روزانه

  9/3/97  روزانه  انرژي هاي تجدید پذیر-مهندسی مکانیک بیوسیستم  4456

  23/4/97  روزانه  اکولوژي گیاهان زراعی -اگروتکنولوژي  4901

  27/3/97  روزانه  آبیاري و زهکشی-مهندسی آب  4772

  23/3/97  روزانه  منابع آب-مهندسی آب  4820

  27/3/97  روزانه  فیزیک و حفاظت خاك-مدیریت منابع خاك  4645

  27/3/97  روزانه  منابع خاك و ارزیابی اراضی-مدیریت منابع خاك  4654

شیمی خاك و -مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك  4620
 حاصلخیزي و تغذیه گیاه

  27/3/97  روزانه

  28/3/97  روزانه  ژنتیک و به نژادي گیاهی  4844

  30/3/97  روزانه  فیزیولوژي تولید و پس از برداشت-علوم و مهندسی باغبانی  4491

  20/4/97  روزانه  تغذیه دام-علوم دامی   4684

  20/4/97  روزانه  تغذیه طیور-علوم دامی  4719

  دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین  12/3/97  روزانه  پترولوژي-علوم زمین  2325

  

  

  9/3/97  روزانه  مدیریت جنگل-علوم و مهندسی جنگل  5046

  5/3/97  روزانه  علوم و مهندسی مرتع  5105

  9/3/97  روزانه و خاك حفاظت آب-علوم و مهندسی آبخیزداري  5130

    7/3/97  روزانه بهداشت مواد غذائی  5278

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 

    7/3/97  روزانه  باکتري شناسی  5304

  7/3/97  روزانه  بیماریهاي داخلی دامهاي بزرگ ( دستیاري )  5241  دانشکده دامپزشکی

  7/3/97  روزانه  بهداشت و بیماریهاي پرندگان  5267

    17/4/97  روزانه  آنالیز- ریاضی   2805

  17/4/97  روزانه  جبر -ریاضی  2765  دانشکده علوم ریاضی

  17/4/97  روزانه  ریاضی کاربردي  2905

  دانشکده علوم پایه  30/4/97  روزانه  شیمی تجزیه-شیمی  2486

  19/4/97  روزانه  ماده چگال-فیزیک  3071

    16/4/97  روزانه  فیزیولوژي ورزشی  1380

  

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  19/4/97  روزانه  زبان و ادبیات فارسی  1018

  19/4/97  روزانه  ادبیات عرفانی-زبان و ادبیات فارسی  1044

  4/4/97  روزانه  آموزش زبان انگلیسی  5380

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


