
 خرداد421روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                               زبان وادبيات فارسي 1021زبان وادبيات فارسي                                                              2101

 خرداد321پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         ادبيات حماسي                                                                    *زبان وادبيات فارسي 1104زبان وادبيات فارسي                                                              2101

 خرداد321روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         ادبيات حماسي                                                                    *زبان وادبيات فارسي 1037زبان وادبيات فارسي                                                              2101

 خرداد321پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         ادبيات عرفاني                                                                   *زبان وادبيات فارسي 1105زبان وادبيات فارسي                                                              2101

 خرداد321روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         ادبيات عرفاني                                                                   *زبان وادبيات فارسي 1047زبان وادبيات فارسي                                                              2101

 خرداد421پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         ادبيات غنايي                                                                    *زبان وادبيات فارسي 1107زبان وادبيات فارسي                                                              2101

 خرداد421روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         ادبيات غنايي                                                                    *زبان وادبيات فارسي 1058زبان وادبيات فارسي                                                              2101

 خرداد38پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                 زبان وادبيات عرب 1211زبان وادبيات عرب                                                                2110

 خرداد88روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                 زبان وادبيات عرب 1189زبان وادبيات عرب                                                                2110

 خرداد113بورس اعزام خارج     شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         اقتصادسالمت                                                                                  *اقتصاد1217علوم اقتصادي                                                                    2112

 خرداد413پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         اقتصادبخش عمومي                                                                       *علوم اقتصادي 1332علوم اقتصادي                                                                    2112

 خرداد413روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         اقتصادبخش عمومي                                                                       *علوم اقتصادي 1243علوم اقتصادي                                                                    2112

 خرداد213پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         اقتصادبين الملل                                                                       *علوم اقتصادي 1339علوم اقتصادي                                                                    2112

 خرداد213روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         اقتصادبين الملل                                                                       *علوم اقتصادي 1264علوم اقتصادي                                                                    2112

 خرداد313پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         اقتصادپولي                                                                            *علوم اقتصادي 1329علوم اقتصادي                                                                    2112

 خرداد313روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         اقتصادپولي                                                                            *علوم اقتصادي 1231علوم اقتصادي                                                                    2112

 خرداد524پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         بيوشيمي ومتابوليسم ورزشي                                                           *فيزيولوژي ورزشي 1436فيزيولوژي ورزشي                                                     -تربيت بدني 2116

 خرداد524روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         بيوشيمي ومتابوليسم ورزشي                                                           *فيزيولوژي ورزشي 1405فيزيولوژي ورزشي                                                     -تربيت بدني 2116

 خرداد37روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         تاريخ اسالم                                                                                  *تاريخ 1482تاريخ اسالم                                                              -تاريخ 2121

 خرداد47روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         تاريخ ايران دوره اسالم                                                                       *تاريخ 1498تاريخ ايران دوره اسالم                                                   -تاريخ 2122

ضمناً در . دانشگاهها و موسسات آموزش عالي الزم است براي داوطلباني كه به داليل موجه امكان مراجعه براي مصاحبه در زمانهاي تعيين شده را ندارند بازه زماني جداگانه اي براي متاخرين پيش بيني نمايند

صورتي كه تغييري در اين برنامه زماني از سوي دانشگاهي صورت پذيرفت برنامه زماني جايگزين براي جلوگيري از تداخل زماني مي بايست خارج از برنامه زماني كدرشته امتحاني مربوط در دانشگاههاي سراسر 

كشور تعيين شده و از طريق سايت دانشگاه مربوط اطالع رساني شود

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 خرداد323روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         جامعه شناسي سياسي                                                                      *جامعه شناسي 1532علوم اجتماعي                                                                    2125

 خرداد423پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران                                                        *جامعه شناسي 1565علوم اجتماعي                                                                    2125

 خرداد423روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران                                                        *جامعه شناسي 1540علوم اجتماعي                                                                    2125

 تير57روزانه          شيراز                                          دانشگاه شيراز                                       *-                                                                                  علوم قران وحديث 5531علوم قران وحديث                                                         -الهيات 2129

 خرداد57پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                         فلسفه وكالم اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي 1704فلسفه                                                                           2136

 خرداد57روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                         فلسفه وكالم اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي 1680فلسفه                                                                           2136

 خرداد47پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         تعليم وتربيت اسالمي                                                             *فلسفه تعليم وتربيت 1722فلسفه تعليم وتربيت                                                              2141

 خرداد47روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         تعليم وتربيت اسالمي                                                             *فلسفه تعليم وتربيت 1714فلسفه تعليم وتربيت                                                              2141

 خرداد17بورس اعزام خارج     شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                روان شناسي تربيتي 1756روان شناسي تربيتي                                                               2144

 خرداد37پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                روان شناسي تربيتي 1778روان شناسي تربيتي                                                               2144

 خرداد37روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                روان شناسي تربيتي 1765روان شناسي تربيتي                                                               2144

 خرداد107پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                روان شناسي باليني 1873روان شناسي                                                                      2150

 خرداد107روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                روان شناسي باليني 1849روان شناسي                                                                      2150

 خرداد36پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         بازيابي اطالعات ودانش                                                      *علم اطالعات ودانش شناسي 1890علم اطالعات ودانش شناسي                                                         2153

 خرداد36روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         بازيابي اطالعات ودانش                                                      *علم اطالعات ودانش شناسي 1880علم اطالعات ودانش شناسي                                                         2153

 خرداد56پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                       حقوق عمومي 1906حقوق عمومي                                                                      2154

 خرداد56روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                       حقوق عمومي 1896حقوق عمومي                                                                      2154

 خرداد46پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                               حقوق جزاوجرم شناسي 1936حقوق جزاوجرم شناسي                                                              2155

 خرداد46روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                               حقوق جزاوجرم شناسي 1916حقوق جزاوجرم شناسي                                                              2155

 خرداد16بورس اعزام خارج     شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                       حقوق خصوصي 1952حقوق خصوصي                                                                      2157

 خرداد56پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                       حقوق خصوصي 1988حقوق خصوصي                                                                      2157

 خرداد56روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                       حقوق خصوصي 1964حقوق خصوصي                                                                      2157

 خرداد36پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         انديشه سياسي                                                                            *علوم سياسي 2052مجموعه علوم سياسي                                                               2160

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 خرداد36روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         انديشه سياسي                                                                            *علوم سياسي 2000مجموعه علوم سياسي                                                               2160

 خرداد36پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         مسائل ايران                                                                             *علوم سياسي 2054مجموعه علوم سياسي                                                               2160

 خرداد36روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         مسائل ايران                                                                             *علوم سياسي 2011مجموعه علوم سياسي                                                               2160

 خرداد328روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         توليدوعمليات                                                                          *مديريت صنعتي 2151مديريت صنعتي                                                                    2164

 خرداد428روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         مديريت سيستم ها                                                                       *مديريت صنعتي 2162مديريت صنعتي                                                                    2164

 خرداد16بورس اعزام خارج     شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         مديريت                                                                                     *گردشگري 2226گردشگري                                                                         2170

 خرداد16بورس اعزام خارج     شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                         حسابداري 2240حسابداري                                                                        2173

 خرداد56پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                         حسابداري 2262حسابداري                                                                        2173

 خرداد56روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                         حسابداري 2248حسابداري                                                                        2173

 خرداد37روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                         علوم زمين شناسي اب شناسي 2369زمين شناسي اب شناسي                                                             2204

 خرداد27روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                            زمين شناسي زيست محيطي 2381زمين شناسي زيست محيطي                                                           2206

 خرداد47روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                          علوم زمين شناسي اقتصادي 2401زمين شناسي اقتصادي                                                              2209

 تير620روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         شيمي فيزيك                                                                                    *شيمي 2427شيمي فيزيك                                                                -شيمي 2211

 تير520روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         شيمي الي                                                                                      *شيمي 2485شيمي الي                                                                  -شيمي 2212

 تير720روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         شيمي تجزيه                                                                                    *شيمي 2553شيمي تجزيه                                                                -شيمي 2213

 تير420روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         شيمي معدني                                                                                    *شيمي 2615شيمي معدني                                                                -شيمي 2214

 خرداد210روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         بيوسيستماتيك جانوري                                                                    *علوم جانوري 2712بيوسيستماتيك جانوري                                                -علوم جانوري 2224

 خرداد66روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                        سلولي وملكولي -زيست شناسي 2726سلولي وملكولي                                                       -زيست شناسي 2226

 خرداد47پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                              امار2808امار                                                                            2232

 خرداد47روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                              امار2788امار                                                                            2232

 تير520روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         اناليز                                                                                       *رياضي 2872رياضي محض                                                                       2233

 تير620روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         جبر                                                                                          *رياضي 2831رياضي محض                                                                       2233

 تير220روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         /                                                                            توپولوژي /هندسه *رياضي 2909رياضي محض                                                                       2233

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 تير220روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         اناليزعددي                                                                           *رياضي كاربردي 2997رياضي كاربردي                                                                   2234

 تير220روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         تحقيق درعمليات                                                                       *رياضي كاربردي 5513رياضي كاربردي                                                                   2234

 تير520روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         اتمي وملكولي                                                                                 *فيزيك 3103فيزيك                                                                           2238

 تير420روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         حالت جامد                                                                                    *فيزيك 3126فيزيك                                                                           2238

 تير620روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         ذرات بنيادي                                                                                  *فيزيك 3146فيزيك                                                                           2238

 تير420روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         فيزيك نجومي                                                                                  *فيزيك 3157فيزيك                                                                           2238

 تير220روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         هسته اي                                                                                      *فيزيك 3175فيزيك                                                                           2238

 مرداد32روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         الكترونيك                                                                               *مهندسي برق 3334الكترونيك                                                           -مهندسي برق 2301

 مرداد92روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         مخابرات سيستم                                                                           *مهندسي برق 3405مخابرات                                                             -مهندسي برق 2302

 مرداد42روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         مخابرات ميدان وموج                                                                      *مهندسي برق 3381مخابرات                                                             -مهندسي برق 2302

 مرداد52پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         قدرت                                                                                    *مهندسي برق 3507قدرت                                                                -مهندسي برق 2304

 مرداد82روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         قدرت                                                                                    *مهندسي برق 3472قدرت                                                                -مهندسي برق 2304

 مرداد42پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         كنترل                                                                                   *مهندسي برق 3555كنترل                                                               -مهندسي برق 2305

 مرداد82روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         كنترل                                                                                   *مهندسي برق 3525كنترل                                                               -مهندسي برق 2305

 خرداد313روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         سازه                                                                                  *مهندسي عمران 3573سازه                                                              -مهندسي عمران 2307

 خرداد413پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         ژئوتكنيك                                                                              *مهندسي عمران 3669ژئوتكنيك                                                          -مهندسي عمران 2309

 خرداد413روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         ژئوتكنيك                                                                              *مهندسي عمران 3641ژئوتكنيك                                                          -مهندسي عمران 2309

 خرداد313روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         مهندسي ومديريت منابع اب                                                               *مهندسي عمران 3729مديريت منابع اب                                                   -مهندسي عمران 2313

 خرداد313پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         مهندسي محيطزيست                                                                       *مهندسي عمران 3770محيطزيست                                                          -مهندسي عمران 2316

 خرداد313روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         مهندسي محيطزيست                                                                       *مهندسي عمران 3760محيطزيست                                                          -مهندسي عمران 2316

 خرداد413روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         طراحي كاربردي                                                                        *مهندسي مكانيك 3846مكانيك جامدات                                                    -مهندسي مكانيك 2322

 خرداد413روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         طراحي كاربردي شاخه تخصصي ديناميك كنترل وارتعاشات                                     *مهندسي مكانيك 3885ديناميك كنترل وارتعاشات                                          -مهندسي مكانيك 2323

 خرداد913روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         تبديل انرژي                                                                          *مهندسي مكانيك 3937تبديل انرژي                                                      -مهندسي مكانيك 2324

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 خرداد16بورس اعزام خارج     شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         ائروديناميك                                                                           *مهندسي هوافضا3992ائروديناميك                                                       -مهندسي هوافضا2331

 خرداد46روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         ائروديناميك                                                                           *مهندسي هوافضا3994ائروديناميك                                                       -مهندسي هوافضا2331

 خرداد16بورس اعزام خارج     شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         ديناميك پروازوكنترل                                                                   *مهندسي هوافضا4020ديناميك پروازوكنترل                                               -مهندسي هوافضا2334

 خرداد26روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         بيوالكتريك                                                                            *مهندسي پزشكي 4110بيوالكتريك                                                        -مهندسي پزشكي 2347

 خرداد17بورس اعزام خارج     شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         اكتشاف                                                                                  *مهندسي نفت 4175اكتشاف                                                              -مهندسي نفت 2351

 خرداد17بورس اعزام خارج     شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                       مهندسي نفت 4178مهندسي نفت                                                                      2352

 خرداد17بورس اعزام خارج     شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                       مهندسي نفت 4179مهندسي نفت                                                                      2352

 خرداد27پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                       مهندسي نفت 4191مهندسي نفت                                                                      2352

 خرداد67روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                       مهندسي نفت 4184مهندسي نفت                                                                      2352

 خرداد38پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         نرم افزار                                                                           *مهندسي كامپيوتر4216نرم افزاروالگوريتم                                              -مهندسي كامپيوتر2354

 خرداد38روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         نرم افزار                                                                           *مهندسي كامپيوتر4201نرم افزاروالگوريتم                                              -مهندسي كامپيوتر2354

 خرداد48پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         هوش مصنوعي ورباتيكز                                                                 *مهندسي كامپيوتر4256هوش مصنوعي                                                      -مهندسي كامپيوتر2356

 خرداد48روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         هوش مصنوعي ورباتيكز                                                                 *مهندسي كامپيوتر4239هوش مصنوعي                                                      -مهندسي كامپيوتر2356

 خرداد57پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                             مهندسي موادومتالورژي 4327مهندسي موادومتالورژي                                                            2359

 خرداد57روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                             مهندسي موادومتالورژي 4297مهندسي موادومتالورژي                                                            2359

 خرداد69پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                      مهندسي شيمي 4377مهندسي شيمي                                                                     2360

 خرداد159روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                      مهندسي شيمي 4344مهندسي شيمي                                                                     2360

 خرداد16بورس اعزام خارج     شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         كاربردپرتوها                                                                        *مهندسي هسته اي 4405كاربردپرتوها                                                    -مهندسي هسته اي 2365

 خرداد16بورس اعزام خارج     شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         راكتور                                                                              *مهندسي هسته اي 4412راكتور                                                          -مهندسي هسته اي 2366

 خرداد16بورس اعزام خارج     شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         راكتور                                                                              *مهندسي هسته اي 4413راكتور                                                          -مهندسي هسته اي 2366

 خرداد46پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         راكتور                                                                              *مهندسي هسته اي 4422راكتور                                                          -مهندسي هسته اي 2366

 خرداد46روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         راكتور                                                                              *مهندسي هسته اي 4416راكتور                                                          -مهندسي هسته اي 2366

 خرداد16بورس اعزام خارج     شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         پرتوپزشكي                                                                           *مهندسي هسته اي 4423پرتوپزشكي                                                       -مهندسي هسته اي 2367

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 خرداد26پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         پرتوپزشكي                                                                           *مهندسي هسته اي 4428پرتوپزشكي                                                       -مهندسي هسته اي 2367

 خرداد26روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         پرتوپزشكي                                                                           *مهندسي هسته اي 4425پرتوپزشكي                                                       -مهندسي هسته اي 2367

 خرداد27پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         طراحي ماشين هاي كشاورزي                                                     *مهندسي مكانيك بيوسيستم 4512مهندسي مكانيك بيوسيستم                                                          2404

 خرداد27روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         طراحي ماشين هاي كشاورزي                                                     *مهندسي مكانيك بيوسيستم 4484مهندسي مكانيك بيوسيستم                                                          2404

 خرداد27پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         فناوري پس ازبرداشت                                                          *مهندسي مكانيك بيوسيستم 4513مهندسي مكانيك بيوسيستم                                                          2404

 خرداد27روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         فناوري پس ازبرداشت                                                          *مهندسي مكانيك بيوسيستم 4496مهندسي مكانيك بيوسيستم                                                          2404

 خرداد56روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         اصالح وبيوتكنولوژي گياهان باغباني                                             *علوم ومهندسي باغباني 4536علوم ومهندسي باغباني                                                            2406

 خرداد56روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         فيزيولوژي توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني                                    *علوم ومهندسي باغباني 4525علوم ومهندسي باغباني                                                            2406

 خرداد26روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         زيست فناوري موادغذايي                                                     *علوم ومهندسي صنايع غذايي 4580علوم ومهندسي صنايع غذايي                                                        2412

 خرداد46پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         فناوري موادغذايي                                                          *علوم ومهندسي صنايع غذايي 4601علوم ومهندسي صنايع غذايي                                                        2412

 خرداد46روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         فناوري موادغذايي                                                          *علوم ومهندسي صنايع غذايي 4571علوم ومهندسي صنايع غذايي                                                        2412

 خرداد210روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         اقتصادتوليدومديريت واحدهاي كشاورزي                                            *مهندسي اقتصادكشاورزي 4609مهندسي اقتصادكشاورزي                                                            2416

 خرداد210روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         اقتصادمنابع طبيعي ومحيطزيست                                                   *مهندسي اقتصادكشاورزي 4618مهندسي اقتصادكشاورزي                                                            2416

 خرداد210روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         سياست وتوسعه كشاورزي                                                          *مهندسي اقتصادكشاورزي 4605مهندسي اقتصادكشاورزي                                                            2416

 خرداد68روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك 4651مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك                                               2420

 خرداد48روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                 مديريت منابع خاك 4676مديريت منابع خاك                                                                2421

 خرداد313روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                    فيزيولوژي دام 4687علوم دامي                                                                       2424

 خرداد59روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                            ژنتيك وبه نژادي گياهي 4827ژنتيك وبه نژادي گياهي                                                           2431

 تير518روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                            زراعت 4858زراعت                                                                           2432

 خرداد47روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                              بيوتكنولوژي كشاورزي 4911بيوتكنولوژي كشاورزي                                                             2435

 خرداد47روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         ترويج كشاورزي پايدارومنابع طبيعي                                              *ترويج واموزش كشاورزي 4942ترويج واموزش كشاورزي                                                            2437

 خرداد530روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                               بيماري شناسي گياهي 4984بيماري شناسي گياهي                                                              2440

 خرداد16بورس اعزام خارج     شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                         پژوهش هنر5170پژوهش هنر                                                                       2504

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 خرداد36پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         /*-                                                                         دستياري /جراحي دامپزشكي 5218جراحي دامپزشكي                                                                  2701

 خرداد36روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         /*-                                                                         دستياري /جراحي دامپزشكي 5213جراحي دامپزشكي                                                                  2701

 خرداد36روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         /*-                                                        دستياري /مامائي وبيماري هاي توليدمثل دام 5222مامائي وبيماري هاي توليدمثل دام                                                 2702

 خرداد26روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         /*-                                                          دستياري /بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك 5228بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك                                                   2703

 خرداد66پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         /*-                                                          دستياري /بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ 5239بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ                                                   2704

 خرداد66روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         /*-                                                          دستياري /بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ 5234بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ                                                   2704

 خرداد26روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         /*-                                                             دستياري /كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي 5243كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي                                                      2706

 خرداد46پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                پاتولوژي دامپزشكي 5254پاتولوژي دامپزشكي                                                               2707

 خرداد46روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                پاتولوژي دامپزشكي 5249پاتولوژي دامپزشكي                                                               2707

 خرداد36روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                       بهداشت وبيماري هاي پرندگان 5259بهداشت وبيماري هاي پرندگان                                                      2708

 خرداد36روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                          بيوشيمي 5262بيوشيمي                                                                         2709

 خرداد36پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                 بهداشت موادغذايي 5276بهداشت موادغذايي                                                                2711

 خرداد36روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                 بهداشت موادغذايي 5271بهداشت موادغذايي                                                                2711

 خرداد36روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                 بهداشت خوراك دام 5277بهداشت خوراك دام                                                                2712

 خرداد36پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                              انگل شناسي دامپزشكي 5290انگل شناسي دامپزشكي                                                             2714

 خرداد36روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                              انگل شناسي دامپزشكي 5284انگل شناسي دامپزشكي                                                             2714

 خرداد36پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                     باكتري شناسي 5300باكتري شناسي                                                                    2715

 خرداد36روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                     باكتري شناسي 5295باكتري شناسي                                                                    2715

 خرداد46پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         /*-                                                                        زيست فناوري /بيوتكنولوژي 5313بيوتكنولوژي                                                                     2719

 خرداد46روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         /*-                                                                        زيست فناوري /بيوتكنولوژي 5310بيوتكنولوژي                                                                     2719

 خرداد36پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                        فيزيولوژي 5330فيزيولوژي                                                                       2723

 خرداد36روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                        فيزيولوژي 5327فيزيولوژي                                                                       2723

 خرداد26روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         /*-                                                       دستياري /بيهوشي ومراقبت هاي ويژه دامپزشكي 5346بيهوشي ومراقبت هاي ويژه دامپزشكي                                                2726

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 خرداد87پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                               اموزش زبان انگليسي 5392اموزش زبان انگليسي                                                              2805

 خرداد87روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                               اموزش زبان انگليسي 5371اموزش زبان انگليسي                                                              2805

 خرداد67پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                             زبان وادبيات انگليسي 5403زبان وادبيات انگليسي                                                            2806

 خرداد67روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                             زبان وادبيات انگليسي 5398زبان وادبيات انگليسي                                                            2806

 خرداد87پرديس خودگردان      شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                       زبان شناسي 5425زبان شناسي                                                                      2808

 خرداد87روزانه              شيراز                                             دانشگاه شيراز                                                         *-                                                                                       زبان شناسي 5415زبان شناسي                                                                      2808

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


