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  ارومیهلیست رشته هاي دکتري پذیرش بدون آزمون دانشگاه 

  تلفن تماس  گرایش -رشته   ردیف

 044-32770489 دانشکده منابع طبیعی  

 31942501  مدیریت  جنگل- علوم و مهندسی جنگل  1

 31942501  تکثیر وپرورش آبزیان  2

 31942501  حفاظت آب وخاك–علوم ومهندسی آبخیزداري   3

 31942501  مدیریت حوزه هاي آبخیز–علوم ومهندسی آبخیزداري   4

  31944202  و فناوریهاي پیشرفتهدانشکده برق وکامپیوتر  

 31944202  شبکه هاي کامپیوتري- کامپیوترمهندسی   5

 31944202  و موج میدان- مخابرات  مهندسی برق  6

  31944202  سیستم-مخابرات مهندسی برق  7

 31944202  الکترونیک قدرت وماشینهاي الکترونیکی-قدرت مهندسی برق  8

  31944202  سیستمهاي قدرت-قدرت برق یمهندس  9

 31944202  مدارهاي مجتمع الکترونیک-مهندسی برق الکترونیک  10

 32775660  مهندسی دانشکده فنی و  

 ، کنترلشاخه تخصصی دینامیکطراحی کاربردي -مهندسی مکانیک  11
  وارتعاشات

31942851 

 31942851  تبدیل انرژي -مهندسی مکانیک  12

 31942871   سازه-مهندسی عمران  13

 31942871  ژئوتکنیک  -مهندسی عمران  14

 31942871  مهندسی آب وسازه هاي هیدرولیکی -مهندسی عمران  15

 31942502    دانشکده دامپزشکی  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 32770508  بهداشت مواد غذایی  16

  31942618  بافت شناسی مقایسه اي  17

 31942618  آناتومی و جنین شناسی مقایسه اي  18

  32775035  کشاورزيدانشکده   
 

 31942482  ژنتیک و به نژادي گیاهی  19

  31943134  ماشین هاي کشاوريطراحی - مکانیک بیوسیستم  20

  31943134  فناوري پس از برداشت -مکانیک بیوسیستم   21

  31942379  کشاورزي حشره شناسی  22

  زهکشی) آبیاري و-منابع آب - (سازه هاي آبی علوم و مهندسی آب  23
  )درسه رشته(

32775035 

 32775035  فیزیولوژي تولید وپس از تولید کیاهان باغبانی- علوم باغبانی  24

 32775035  اصالح وبیوتکنولوژي گیاهان باغبانی- علوم باغبانی  25

 32773149  فیزیولوژي گیاهان زراعی- آکروتکنولوژي  26

 32773149  اکولوژي گیاهان زراعی- آکروتکنولوژي  27

  علوم ومهندسی صنایع غذایی   28
مواد  زیست فناوري-فناوري صنایع غذایی- یشیمی مواد غذای(

  )رشته چهاردر(           صنایع غذایی)- غذایی

31942282  

شیمی، گرایش  مدیریت حاصلخیزي وزیست فناوري خاك  29
  گیاهحاصلخیزیی خاك وتغذیه 

32755284 

 32776707 دانشکده علوم  

  31942005  فیزیولوؤي گیاهی  30

 31942149  فیزیک گرایش اپتیک ولیزر  31

 31942149  فیزیک گرایش ماده و چگال  32

 31942149  فیزیک هسته اي  33

 31942149  نظریه میدانها فیزیک ذرات بنیادي و  34

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 32776707  )رشته دودر(   )توپولوژي( هندسه ریاضی - ریاضی آنالیز  35 

 32776707  زمین شناسی زیست محیطی  36

    شیمی دانشکده  

 31942059  شیمی آلی  37

    تصاد ومدیریتدانشکده اق  

  32754003  اقتصاد مالی-ياقتصاد علوم  38

  32754003  حسابداري  39

    دانشکده علوم ورزشی  

  32753174  (درسه رشته)  مدیریت ورزشی - رفتار حرکتی- ورزشی فیزیولوژي  40

  33364500  دانشکده ادبیات وعلوم انسانی  

  33362011  حقوق جزا وجرم شناسی–حقوق خصوصی   41

  زبان وادبیات  فارسی  42
  

33362011 

 33362011  یعرفان اتیادب- یفارس اتیوادب زبان  43

 33362011  یآموزش تیریمد  44

 33362011  مدیرت آموزش عالی  45

 33362011  انگلیسی زبانآموزش   46

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


