
 جدول زمان بندی مصاحبه رشته ها

کدرشته 

 محل

 محل مصاحبه تاریخ مصاحبه ظرفیت نام دوره گرایش-نام رشته

دانشکده فنی و  8/3/98 10 روزانه قدرت -مهندسی برق 3464

 مهندسی

دانشکده  18/3/98 4 روزانه تولید مثل در دامپزشکی فناوری 5393

 دامپزشکی

دانشکده منابع  18/3/98 3 روزانه علوم و مهندسی مرتع 5195

 طبیعی

دانشکده  20/3/98 5 روزانه بهداشت مواد غذایی 5360

 دامپزشکی

دانشکده  20/3/98 3 روزانه بهداشت و بیماری های پرندگان 5348

 دامپزشکی

دانشکده  20/3/98 3 روزانه بیماریهای داخلی دامهای بزرگ 5330

 دامپزشکی

دانشکده  20/3/98 3 روزانه مامایی و بیماری های تولید مثل دام 5319

 دامپزشکی

دانشکده منابع  20/3/98 2 روزانه مدیریت جنگل-علوم و مهندسی جنگل 5130

 طبیعی

مدیریت حاصلخیزی و و زیست فناوری  4676

شیمی حاصلخیزی خاک و  -خاک

 تغذیه گیاه

دانشکده  21/3/98 2 روزانه

 کشاورزی

دانشکده  21/3/98 2 روزانهمدیریت حاصلخیزی و و زیست فناوری  4685

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 کشاورزی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک-خاک

 دانشکده علوم پایه 21/3/98 3 روزانه بیوشیمی 2723

طراحی  -مهندسی مکانیک بیوسیستم 4485

 های کشاورزیماشین 

دانشکده  25/3/98 2 روزانه

 کشاورزی

انرژی -مهندسی مکانیک بیوسیستم 4493

 های تجدید پذیر

دانشکده  25/3/98 2 روزانه

 کشاورزی

فناوری -مهندسی مکانیک بیوسیستم 4500

 پس از برداشت

دانشکده  25/3/98 2 روزانه

 کشاورزی

حفاظت -علوم و مهندسی آبخیزداری 5220

 آب و خاک

دانشکده منابع  28/3/98 3 روزانه

 طبیعی

فیزیک و حفاظت -مدیریت منابع خاک 4704

 خاک

دانشکده  28/3/98 2 روزانه

 کشاورزی

 دانشکده علوم پایه 28/3/98 2 روزانه فیزیولوژی -زیست شناسی گیاهی 2664

دانشکده  28/3/98 3 روزانه بهداشت و بیماری های آبزیان 5354

 دامپزشکی

دانشکده ادبیات و  29/3/98 5 روزانه آموزش زبان انگلیسی 5446

 علوم انسانی

فیزیولوژی گیاهان -آگروتکنولوژی 4931

 زراعی

دانشکده  29/3/98 2 روزانه

 کشاورزی

دانشکده  29/3/98 2 روزانه اکولوژی گیاهان زراعی-آگروتکنولوژی 4961

 کشاورزی

دانشکده  29/3/98 2 روزانه منابع آب -علوم و مهندسی آب 4875

 کشاورزی

دانشکده  29/3/98 2 روزانه ابیاری و زهکشی -علوم و مهندسی آب 4825

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 کشاورزی

دانشکده  29/3/98 2 روزانه تغذیه دام-علوم دامی 4738

 کشاورزی

دانشکده  29/3/98 2 روزانه تغذیه طیور-علوم دامی 4770

 کشاورزی

دانشکده منابع  29/3/98 2 روزانه پترولوژی-علوم زمین 2354

 طبیعی

فیزیولوژی -علوم و مهندسی باغبانی 4528

 تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

دانشکده  1/4/98 3 روزانه

 کشاورزی

دانشکده ادبیات و  1/4/98 4 روزانه فیزیولوژی ورزشی 1379

 علوم انسانی

دانشکده  3/4/98 3 روزانه بیوتکنولوزی کشاورزی 5027

 کشاورزی

دانشکده  3/4/98 3 روزانه ژنتیک و به نژادی گیاهی 4896

 کشاورزی

دانشکده علوم  9/4/98 4 روزانه ریاضی کاربردی 2946

 ریاضی

دانشکده علوم  9/4/98 1 روزانه آنالیز عددی-ریاضی کاربردی 2963

 ریاضی

دانشکده ادبیات و  9/4/98 5 روزانه زبان و ادبیات فارسی 1017

 علوم انسانی

دانشکده ادبیات و  9/4/98 4 روزانه ادبیات عرفانی-زبان و ادبیات فارسی 1043

 علوم انسانی

 دانشکده علوم پایه 16/4/98 3 روزانه فیزیک ماده چگال -فیزیک 3110

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



دانشکده فنی و  17/4/98 8 روزانه طراحی کاربردی-مهندسی مکانیک 3817 

 مهندسی

دانشکده فنی و  17/4/98 7 روزانه تبدیل انرژی-مهندسی مکانیک 3921

 مهندسی

 دانشکده علوم پایه 8/5/98 3 روزانه شیمی تجزیه-شیمی 2526

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


