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  ارومیهلیست رشته هاي دکتري پذیرش بدون آزمون دانشگاه 

  کد رشته محل دکتري  گرایش -رشته   ردیف

  دانشکده منابع طبیعی  

      تکثیر وپرورش آبزیان  1

    علوم جنگل  2

    علوم ومهندسی آبخیزداري گرایش آب  3

    علوم ومهندسی آبخیزداري گرایش زمین  4

    دانشکده فنی ومهندسی  

   )زمینه مکانیک جامدات(طراحی کاربردي -مهندسی مکانیک  5

    تبدیل انرژي -مهندسی مکانیک  6

   ساخت وتولید–مهندسی مکانیک   7

   شبکه هاي کامپیوتري- فناوري اطالعات  8

   )میدان(مخابرات  - مهندسی برق  9

   قدرت - مهندسی برق  10

   )سیستم( مخابرات- مهندسی برق  11

   مهندسی برق الکترونیک  12

   سازه-مهندسی عمران  13

   ژئوتکنیک  -مهندسی عمران  14

    مهندسی آب وسازه هاي هیدرولیکی -مهندسی عمران  15

   اکتشاف مواد معدنی- معدن مهندسی  16

   )  دانشکده دامپزشکی(  
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   باکتري شناسی  17

   ایمنی شناسی  18

    بافت شناسی مقایسه اي  19

    مامایی وبیماریهاي تولید مثل  20

    بیماریهاي داخی دامهاي بزرگ  21

   کشاورزيدانشکده   

     زراعت   22

   تغذیه دام- علوم دامی  23

   اصالح نباتات   24

   حشره شناسی کشاورزي  25

   اصالح وبیوتکنولوژي گیاهان باغبانی  26

   تولید پس از برداشت محصوالت باغبانیفیزیولوژي   27

    )اصالح نباتات(ژنتیک وبه نژادي گیاهی   28

   حاصلخیزي وزیست فناوري خاكمدیریت   29

  دانشکده علوم  

   فیزیولوؤي گیاهی  30

    فیزیک   31

    هندسه توپولوژي- ریاضی  32

 زمین شناسی  زیست محیطی   33
  زمین شناسی  اقتصادي

  

  

    فیزیک حالت جامد  34

   اتمی ومولکولی کفیزی  35

   فیزیک هسته اي  36
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   فیزیک نظري  37

   دانشکده تربیت بدنی  

    یادگیري حرکتی- رفتار حرکتی  38

   فیزیولوِي ورزشی گرایش قلب وعروق وتنفس  39

   راهبردي در سازمان ها ورویدادهاي ورزشیمدیریت -مدیریت ورزشی  40

    دانشکده اقتصاد  

    علوم اقتصادي  41
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