
   79دانشگاه شیراز   مصاحبه دکتری نیمه متمرکز   جدول زمانبندی  

 تاريخ مصاحبه نام دوره رشته*گرايش کد محل نام رشته امتحاني کد رشته امتحاني 

علم اطالعات ودانش شناسي *مديريت اطالعات  1791 علم اطالعات ودانش شناسي 3112  .1

 ودانش                         

 خرداد 5 روزانه                        

علم اطالعات ودانش شناسي *مديريت اطالعات  1799 علم اطالعات ودانش شناسي 3112  .3

 ودانش                         

پرديس 

 خودگردان                

 خرداد 5

 خرداد 5 روزانه                         علوم زمین *زمین شناسي زيست محیطي                                       3231 زمین شناسي زيست محیطي 3312  .2

 خرداد 5 روزانه                         علوم زمین *تكتونیك                                                     3247 زمین شناسي تكتونیك 3311  .4

 خرداد 5 روزانه                                                             -بیوسیستماتیك *-زيست شناسي جانوری  3212 بیوسیستماتیك-زيست شناسي جانوری  3334  .1

 خرداد 5 روزانه                         مهندسي هوافضا*ايرودينامیك                                              2721 ايرودينامیك-مهندسي هوافضا 3221  .2

 خرداد 5 روزانه                         مهندسي هسته ای *راکتور                                                 4277 راکتور-مهندسي هسته ای  3222  .9

پرديس  مهندسي هسته ای *راکتور                                                 4272 راکتور-مهندسي هسته ای  3222  .7

 خودگردان                

 خرداد 5

 خرداد 5 روزانه                                                                           -پاتولوژی دامپزشكي * 1321 پاتولوژی دامپزشكي 3919  .7

پرديس                                                    -پاتولوژی دامپزشكي * 1321 پاتولوژی دامپزشكي 3919  .11

 خودگردان                

 خرداد 5

 خرداد 5 روزانه                                                                                     -بیوشیمي * 1391 بیوشیمي 3917  .11

 خرداد 5 روزانه                                                                            -بهداشت خوراك دام * 1379 بهداشت خوراك دام 3913  .13

 خرداد 5 روزانه                                                                  -فناوری تولیدمثل دردامپزشكي * 1231 فناوری تولیدمثل دردامپزشكي 3931  .12

 خرداد 5 روزانه                                                                                 -فارماکولوژی * 1221 فارماکولوژی دامپزشكي 3933  .14

 خرداد 5 روزانه                                                                                   -فیزيولوژی * 1222 فیزيولوژی 3932  .11

پرديس                                                            -فیزيولوژی * 1241 فیزيولوژی 3932  .12

 خودگردان                

 خرداد 5

 خرداد 5 روزانه                                                  -بیهوشي ومراقبت های ويژه دامپزشكي /دستیاری /* 1211 بیهوشي ومراقبت های ويژه دامپزشكي 3932  .19

 خرداد 5 روزانه                                                                        -زبان وادبیات انگلیسي * ÷ زبان وادبیات انگلیسي 3712  .17

پرديس                                                 -زبان وادبیات انگلیسي * 1414 زبان وادبیات انگلیسي 3712  .17

 خودگردان                

 خرداد 5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 خرداد 7 روزانه                                                                          -فلسفه تعلیم وتربیت * 1912 فلسفه تعلیم وتربیت 3141  .31

 خرداد 7 روزانه                         علوم زمین *اب های زيرزمیني                                             3213 زمین شناسي اب های زيرزمیني 3314  .31

 خرداد 7 روزانه                                                                -فیزيولوژی *-زيست شناسي جانوری  3247 فیزيولوژی-زيست شناسي جانوری  3332  .33

 خرداد 7 روزانه                                                                    -جراحي دامپزشكي /دستیاری /* 1334 جراحي دامپزشكي 3911  .32

پرديس                                             -جراحي دامپزشكي /دستیاری /* 1337 جراحي دامپزشكي 3911  .34

 خودگردان                

 خرداد 7

 خرداد 7 روزانه                                                        -کلینیكال پاتولوژی دامپزشكي /دستیاری /* 1314 کلینیكال پاتولوژی دامپزشكي 3912  .31

 خرداد 7 روزانه                                                         -بهداشت وبیماری های ابزيان /دستیاری /* 1394 بهداشت وبیماری های ابزيان 3911  .32

 خرداد 7 روزانه                                                                                  -انگل شناسي * 1371 انگل شناسي دامپزشكي 3914  .39

پرديس                                                           -انگل شناسي * 1211 انگل شناسي دامپزشكي 3914  .37

 خودگردان                

 خرداد 7

 خرداد 7 روزانه                                                               -اناتومي وجنین شناسي مقايسه ای * 1244 اناتومي وجنین شناسي مقايسه ای 3934  .37

پرديس                                        -اناتومي وجنین شناسي مقايسه ای * 1242 اناتومي وجنین شناسي مقايسه ای 3934  .21

 خودگردان                

 خرداد 7

 خرداد 7 روزانه                                                                        -بافت شناسي مقايسه ای * 1211 بافت شناسي مقايسه ای 3931  .21

پرديس                                                 -بافت شناسي مقايسه ای * 1214 بافت شناسي مقايسه ای 3931  .23

 خودگردان                

 خرداد 7

 خرداد 8 روزانه                                                                   -بیوتكنولوژی /زيست فناوری /* 1231 بیوتكنولوژی 3917  .22

پرديس                                            -بیوتكنولوژی /زيست فناوری /* 1232 بیوتكنولوژی 3917  .24

 خودگردان                

 خرداد 8

 خرداد 8 روزانه                                                                                  -زبان شناسي * 1421 زبان شناسي 3717  .21

پرديس                                                           -زبان شناسي * 1427 زبان شناسي 3717  .22

 خودگردان                

 خرداد 8

ترويج واموزش کشاورزی پايدار*ترويج کشاورزی  4771 واموزش کشاورزی پايدارترويج  3429  .29

 پايدارومنابع طبیعي          

 خرداد 9 روزانه                        

 خرداد 9 روزانه                                                     -بیماری های داخلي دام های بزرگ /دستیاری /* 1344 بیماری های داخلي دام های بزرگ 3914  .27

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



پرديس                              -بیماری های داخلي دام های بزرگ /دستیاری /* 1347 بیماری های داخلي دام های بزرگ 3914  .27

 خودگردان                

 خرداد 9

 خرداد 9 روزانه                                                        -بهداشت وبیماری های پرندگان /دستیاری /* 1327 بهداشت وبیماری های پرندگان 3917  .41

 خرداد 9 روزانه                                                                            -بهداشت موادغذايي * 1371 بهداشت موادغذايي 3911  .41

پرديس                                                     -بهداشت موادغذايي * 1371 بهداشت موادغذايي 3911  .43

 خودگردان                

 خرداد 9

 خرداد 9 روزانه                                                                                -باکتری شناسي * 1219 باکتری شناسي 3911  .42

پرديس                                                         -باکتری شناسي * 1211 باکتری شناسي 3911  .44

 خودگردان                

 خرداد 9

مهندسي مكانیك بیوسیستم *طراحي ماشین های  4411 مهندسي مكانیك بیوسیستم 3414  .41

 کشاورزی                       

 خرداد 21 روزانه                        

 خرداد 21 روزانه                         علوم ومهندسي صنايع غذايي *فناوری موادغذايي                             4143 علوم ومهندسي صنايع غذايي 3413  .42

علوم ومهندسي صنايع غذايي *زيست فناوری  4111 علوم ومهندسي صنايع غذايي 3413  .49

 موادغذايي                       

 خرداد 21 روزانه                        

پرديس  علوم ومهندسي صنايع غذايي *فناوری موادغذايي                             4127 علوم ومهندسي صنايع غذايي 3413  .47

 خودگردان                

 خرداد 21

 خرداد 21 روزانه                                                                            -برنامه ريزی درسي * 1933 برنامه ريزی درسي 3143  .47

پرديس                                                     -برنامه ريزی درسي * 1922 برنامه ريزی درسي 3143  .11

 خودگردان                

 خرداد 21

 خرداد 21 روزانه                                                                    -زيست شناسي سلولي وملكولي * 3227 زيست شناسي سلولي وملكولي 3332  .11

 خرداد 29 روزانه                                                                            -زبان وادبیات عرب * 1311 زبان وادبیات عرب 3111  .13

پرديس                                                     -زبان وادبیات عرب * 1331 زبان وادبیات عرب 3111  .12

 خودگردان                

 خرداد 29

 خرداد 29 روزانه                         تاريخ *تاريخ اسالم                                                     1443 تاريخ اسالم-تاريخ  3131  .14

 خرداد 29 روزانه                         تاريخ *تاريخ ايران بعدازاسالم                                          1419 تاريخ ايران بعدازاسالم-تاريخ  3133  .11

 خرداد 29 روزانه                                                                               -مديريت اموزشي * 1941 مديريت اموزشي 3142  .12

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



پرديس                                                        -مديريت اموزشي * 1911 مديريت اموزشي 3142  .19

 خودگردان                

 خرداد 29

 خرداد 29 روزانه                                                                           -روان شناسي تربیتي * 1929 روان شناسي تربیتي 3144  .17

پرديس                                                    -روان شناسي تربیتي * 1971 روان شناسي تربیتي 3144  .17

 خودگردان                

 خرداد 29

 خرداد 29 روزانه                                                                           -روان شناسي بالیني * 1741 روان شناسي 3111  .21

پرديس                                                    -روان شناسي بالیني * 1722 روان شناسي 3111  .21

 خودگردان                

 خرداد 29

 خرداد 29 روزانه                                                                                    -حسابداری * 3317 حسابداری 3192  .23

پرديس                                                             -حسابداری * 3332 حسابداری 3192  .22

 خودگردان                

 خرداد 29

 خرداد 29 روزانه                                                                                  -مهندسي نفت * 4129 مهندسي نفت 3213  .24

پرديس                                                           -مهندسي نفت * 4194 مهندسي نفت 3213  .21

 خودگردان                

 خرداد 29

 خرداد 29 روزانه                         اقتصادکشاورزی *سیاست وتوسعه کشاورزی                                    4192 اقتصادکشاورزی 3412  .22

اقتصادکشاورزی *اقتصادتولیدومديريت واحدهای  4197 اقتصادکشاورزی 3412  .29

 کشاورزی                     

 خرداد 29 روزانه                        

 خرداد 29 روزانه                         اقتصادکشاورزی *اقتصادمنابع طبیعي ومحیطزيست                             4172 اقتصادکشاورزی 3412  .27

 خرداد 12 روزانه                         مهندسي عمران *سازه                                                     2117 سازه-مهندسي عمران  3219  .27

 خرداد 12 روزانه                         مهندسي عمران *ژئوتكنیك                                                 2171 ژئوتكنیك-مهندسي عمران  3217  .91

پرديس  مهندسي عمران *ژئوتكنیك                                                 2219 ژئوتكنیك-مهندسي عمران  3217  .91

 خودگردان                

 خرداد 12

 خرداد 12 روزانه                         مهندسي عمران *مديريت منابع اب                                          2297 مديريت منابع اب-مهندسي عمران  3212  .93

پرديس  مهندسي عمران *مديريت منابع اب                                          2277 مديريت منابع اب-مهندسي عمران  3212  .92

 خودگردان                

 خرداد 12

 خرداد 12 روزانه                         مهندسي عمران *محیطزيست                                                 2911 محیطزيست-مهندسي عمران  3212  .94

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



پرديس  مهندسي عمران *محیطزيست                                                 2933 محیطزيست-مهندسي عمران  3212  .91

 خودگردان                

 خرداد 12

 خرداد 11 روزانه                         رياضي *جبر                                                             3991 رياضي محض 3322  .92

 خرداد 11 روزانه                         رياضي *انالیز                                                          3717 رياضي محض 3322  .99

 خرداد 11 روزانه                         رياضي *هندسه /توپولوژی /                                               3741 رياضي محض 3322  .97

 خرداد 11 روزانه                         رياضي کاربردی *انالیزعددی                                              3731 رياضي کاربردی 3324  .97

 خرداد 11 روزانه                         رياضي کاربردی *تحقیق درعملیات                                          1427 رياضي کاربردی 3324  .71

مديريت حاصل خیزی وزيست فناوری  3431  .71

 خاك

مديريت حاصل خیزی وزيست فناوری خاك *شیمي  4233

 حاصل خیزی خاك وتغذيه گیاه     

 خرداد 11 روزانه                        

مديريت حاصل خیزی وزيست فناوری  3431  .73

 خاك

مديريت حاصل خیزی وزيست فناوری خاك *بیولوژی  4221

 وبیوتكنولوژی خاك           

 خرداد 11 روزانه                        

 خرداد 11 روزانه                         مديريت منابع خاك *فیزيك وحفاظت خاك                                     4249 مديريت منابع خاك 3431  .72

 خرداد 11 روزانه                         مديريت منابع خاك *منابع خاك وارزيابي اراضي                             4211 مديريت منابع خاك 3431  .74

 خرداد 11 روزانه                         علوم ومهندسي اب *ابیاری وزهكشي                                         4994 ابیاری وزهكشي-علوم ومهندسي اب  3439  .71

پرديس  علوم ومهندسي اب *ابیاری وزهكشي                                         4977 ابیاری وزهكشي-علوم ومهندسي اب  3439  .72

 خودگردان                

 خرداد 11

 خرداد 11 روزانه                         مهندسي پزشكي *بیوالكتريك                                               4177 بیوالكتريك-مهندسي پزشكي  3249  .79

 خرداد  11 روزانه                                                                       -ژنتیك وبه نژادی گیاهي * 4742 ژنتیك وبه نژادی گیاهي 3421  .77

 خرداد 17 روزانه                         علوم اقتصادی *اقتصادپولي                                               1322 علوم اقتصادی 3113  .77

 خرداد 17 روزانه                         علوم اقتصادی *اقتصادبخش عمومي                                          1347 علوم اقتصادی 3113  .71

 خرداد 17 روزانه                         علوم اقتصادی *اقتصادبین الملل                                          1324 علوم اقتصادی 3113  .71

پرديس  علوم اقتصادی *اقتصادپولي                                               1222 علوم اقتصادی 3113  .73

 خودگردان                

 خرداد 17

پرديس  علوم اقتصادی *اقتصادبخش عمومي                                          1227 علوم اقتصادی 3113  .72

 خودگردان                

 خرداد 17

پرديس  علوم اقتصادی *اقتصادبین الملل                                          1242 علوم اقتصادی 3113  .74

 خودگردان                

 خرداد 17

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 خرداد 17 روزانه                                                                             -علوم قران وحديث * 1112 علوم قران وحديث 3137  .71

پرديس                                                      -علوم قران وحديث * 1171 علوم قران وحديث 3137  .72

 خودگردان                

 خرداد 17

 خرداد 17 روزانه                         مديريت صنعتي *تولیدوعملیات                                             3117 مديريت صنعتي 3124  .79

 خرداد 17 روزانه                                                                                         -امار* 3931 امار 3323  .77

 خرداد 17 روزانه                         مهندسي برق *الكترونیك                                                  2397 الكترونیك-مهندسي برق  3211  .77

 خرداد 17 روزانه                         مهندسي برق *مخابرات میدان وموج                                         2233 مخابرات-مهندسي برق  3213  .111

 خرداد 17 روزانه                         مهندسي برق *مخابرات سیستم                                              2242 مخابرات-مهندسي برق  3213  .111

 خرداد 17 روزانه                         مهندسي برق *قدرت                                                       2414 قدرت-مهندسي برق  3214  .113

پرديس  مهندسي برق *قدرت                                                       2414 قدرت-مهندسي برق  3214  .112

 خودگردان                

 خرداد 17

 خرداد 17 روزانه                         مهندسي برق *کنترل                                                      2494 کنترل-مهندسي برق  3211  .114

پرديس  مهندسي برق *کنترل                                                      2113 کنترل-مهندسي برق  3211  .111

 خودگردان                

 خرداد 17

 خرداد 17 روزانه                                                                         -بیوتكنولوژی کشاورزی * 4717 بیوتكنولوژی کشاورزی 3421  .112

پرديس                                                  -بیوتكنولوژی کشاورزی * 4792 بیوتكنولوژی کشاورزی 3421  .119

 خودگردان                

 خرداد 17

 خرداد 19 روزانه                                                                          -بیماری شناسي گیاهي * 1121 بیماری شناسي گیاهي 3441  .117

 خرداد 13 روزانه                         جامعه شناسي *جامعه شناسي اقتصادی وتوسعه                                1472 علوم اجتماعي 3131  .117

 خرداد 13 روزانه                         جامعه شناسي *جامعه شناسي سیاسي                                         1471 علوم اجتماعي 3131  .111

 خرداد 13 روزانه                         جامعه شناسي *جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران                           1477 علوم اجتماعي 3131  .111

پرديس  جامعه شناسي *جامعه شناسي اقتصادی وتوسعه                                1121 علوم اجتماعي 3131  .113

 خودگردان                

 خرداد 13

پرديس  جامعه شناسي *جامعه شناسي سیاسي                                         1123 علوم اجتماعي 3131  .112

 خودگردان                

 خرداد 13

پرديس  جامعه شناسي *جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران                           1121 علوم اجتماعي 3131  .114

 خودگردان                

 خرداد 13

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 خرداد 13 روزانه                         مهندسي کامپیوتر*نرم افزار                                              4173 نرم افزاروالگوريتم-مهندسي کامپیوتر 3214  .111

پرديس  مهندسي کامپیوتر*نرم افزار                                              4177 نرم افزاروالگوريتم-مهندسي کامپیوتر 3214  .112

 خودگردان                

 خرداد 13

 خرداد 13 روزانه                         مهندسي کامپیوتر*هوش مصنوعي ورباتیكز                                    4317 هوش مصنوعي-مهندسي کامپیوتر 3212  .119

پرديس  مهندسي کامپیوتر*هوش مصنوعي ورباتیكز                                    4321 هوش مصنوعي-مهندسي کامپیوتر 3212  .117

 خودگردان                

 خرداد 13

 خرداد 13 روزانه                                                                                 -مهندسي شیمي * 4211 مهندسي شیمي 3221  .117

پرديس                                                          -مهندسي شیمي * 4212 مهندسي شیمي 3221  .131

 خودگردان                

 خرداد 13

 تير 1 روزانه                                                                          -اموزش زبان انگلیسي * 1273 اموزش زبان انگلیسي 3711  .131

پرديس                                                   -اموزش زبان انگلیسي * 1414 اموزش زبان انگلیسي 3711  .133

 خودگردان                

 تير 1

 تير 5 روزانه                                                                        -مهندسي موادومتالورژی * 4391 مهندسي موادومتالورژی 3217  .132

 تير 6 روزانه                                                                                  -حقوق عمومي * 1772 حقوق عمومي 3114  .134

پرديس                                                           -حقوق عمومي * 1772 حقوق عمومي 3114  .131

 خودگردان                

 تير 6 

 تير 6 روزانه                                                                          -حقوق جزاوجرم شناسي * 1713 حقوق جزاوجرم شناسي 3111  .132

پرديس                                                   -حقوق جزاوجرم شناسي * 1717 حقوق جزاوجرم شناسي 3111  .139

 خودگردان                

 تير 6

 تير 6 روزانه                                                                                  -حقوق خصوصي * 1742 حقوق خصوصي 3119  .137

پرديس                                                           -حقوق خصوصي * 1721 حقوق خصوصي 3119  .137

 خودگردان                

 تير 6

 تير 6 روزانه                                                                          -فلسفه وکالم اسالمي * 1241 فلسفه وکالم 3122  .121

پرديس                                                   -فلسفه وکالم اسالمي * 1222 فلسفه وکالم 3122  .121

 خودگردان                

 تير 6

 تير 6 روزانه                                                                             -فیزيولوژی ورزشي * 1273 فیزيولوژی ورزشي-بدني تربیت  3112  .123

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



پرديس                                                      -فیزيولوژی ورزشي * 1411 فیزيولوژی ورزشي-تربیت بدني  3112  .122

 خودگردان                

 تير 6

 تير 21 روزانه                         علوم سیاسي *انديشه های سیاسي                                           1797 مجموعه علوم سیاسي وروابطبین الملل 3121  .124

 تير 21 روزانه                         علوم سیاسي *مسائل ايران                                                1777 مجموعه علوم سیاسي وروابطبین الملل 3121  .121

پرديس  علوم سیاسي *انديشه های سیاسي                                           3133 مجموعه علوم سیاسي وروابطبین الملل 3121  .122

 خودگردان                

 تير 21

پرديس  علوم سیاسي *مسائل ايران                                                3134 مجموعه علوم سیاسي وروابطبین الملل 3121  .129

 خودگردان                

 تير 21

 تير 26 روزانه                         علوم دامي *فیزيولوژی دام وطیور                                         4291 علوم دامي 3434  .127

 تير 29 روزانه                         شیمي *شیمي فیزيك                                                       3227 شیمي فیزيك-شیمي  3311  .127

 تير 29 روزانه                         شیمي *شیمي الي                                                         3432 شیمي الي-شیمي  3313  .141

پرديس  شیمي *شیمي الي                                                         3421 شیمي الي-شیمي  3313  .141

 خودگردان                

 تير 29

 تير 29 روزانه                         شیمي *شیمي تجزيه                                                       3471 شیمي تجزيه- شیمي 3312  .143

 تير 29 روزانه                         شیمي *شیمي معدني                                                       3112 شیمي معدني-شیمي  3314  .142

 تير 29 روزانه                         اگروتكنولوژی *فیزيولوژی گیاهان زراعي                                   4792 اگروتكنولوژی 3423  .144

 تير 29 روزانه                         اگروتكنولوژی *اکولوژی گیاهان زراعي                                     4712 اگروتكنولوژی 3423  .141

پرديس  اگروتكنولوژی *فیزيولوژی گیاهان زراعي                                   1471 اگروتكنولوژی 3423  .142

 خودگردان                

 تير 29

پرديس  اگروتكنولوژی *اکولوژی گیاهان زراعي                                     1472 اگروتكنولوژی 3423  .149

 خودگردان                

 تير 29

 تير 13و  29 روزانه                         مهندسي مكانیك *طراحي کاربردی                                           2711 مكانیك جامدات-مهندسي مكانیك  3233  .147

دينامیك کنترل -مهندسي مكانیك  3232  .147

 وارتعاشات

مهندسي مكانیك *طراحي کاربردی شاخه تخصصي  2742

 دينامیك کنترل وارتعاشات       

 تير 13و  29 روزانه                        

 تير 13و  29 روزانه                         مهندسي مكانیك *تبديل انرژی                                             2777 تبديل انرژی-مهندسي مكانیك  3234  .111

 تير 12 روزانه                                                                          -زبان وادبیات فارسي * 1132 زبان وادبیات فارسي 3111  .111

 تير 12 روزانه                         زبان وادبیات فارسي *ادبیات حماسي                                       1127 زبان وادبیات فارسي 3111  .113

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 تير 12 روزانه                         زبان وادبیات فارسي *ادبیات عرفاني                                      1142 زبان وادبیات فارسي 3111  .112

 تير 12 روزانه                         زبان وادبیات فارسي *ادبیات غنايي                                       1112 زبان وادبیات فارسي 3111  .114

 تير 12 روزانه                         فیزيك *ذرات بنیادی ونظريه میدان ها                                     2111 فیزيك 3327  .111

 تير 12 روزانه                         فیزيك *اپتیك ولیزر                                                     2127 فیزيك 3327  .112

 تير 12 روزانه                         فیزيك *فیزيك ماده چگال                                                 2192 فیزيك 3327  .119

 تير 12 روزانه                         فیزيك *گرانش وکیهان شناسي                                              2172 فیزيك 3327  .117

 تير 12 روزانه                         فیزيك *نجوم واخترفیزيك                                                 2114 فیزيك 3327  .117

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


