
 

 1398گرایش دانشگاه شیراز سال تحصیلي   -برنامه زماني  مصاحبه  دكتري )نیمه متمركز و ممتازین ( به تفکیک رشته 

 رشته  كد ردیف
كد 

 محل
 ظرفیت دوره  گرایش رشته 

تاریخ 

 مصاحبه 

 خرداد 7 2 روزانه                 فلسفه تعلیم وتربیت                                                               1706 فلسفه تعلیم وتربیت                                                               2141 1

         

 خرداد 7 2 پردیس خودگردان                                                                                      - فلسفه تعلیم وتربیت                                                               1715 فلسفه تعلیم وتربیت                                                               2141 2

 خرداد 7 3             روزانه                                                                                  - مدیریت اموزشي                                                                    1755 مدیریت اموزشي                                                                    2143 3

 خرداد 7 3 پردیس خودگردان                                                                                      - مدیریت اموزشي                                                                    1767 مدیریت اموزشي                                                                    2143 4

 خرداد 7 5 روزانه                                                                                              - روان شناسي تربیتي                                                                1777 روان شناسي تربیتي                                                                2144 5

 خرداد 7 5 دگردان      پردیس خو                                                                                - روان شناسي تربیتي                                                                1791 روان شناسي تربیتي                                                                2144 6

 خرداد 7 2 روزانه                                                                                              - حقوق عمومي                                                                       1904 حقوق عمومي                                                                       2154 7

 خرداد 7 2 پردیس خودگردان                                                                                      - حقوق عمومي                                                                       1914 حقوق عمومي                                                                       2154 8

 خرداد 7 3             روزانه                                                                                  - حقوق جزاوجرم شناسي                                                               1923 حقوق جزاوجرم شناسي                                                               2155 9

 خرداد 7 3 پردیس خودگردان                                                                                      - حقوق جزاوجرم شناسي                                                               1941 حقوق جزاوجرم شناسي                                                               2155 10

 خرداد 7 3 روزانه                                                                                              - حقوق خصوصي                                                                       1966 حقوق خصوصي                                                                       2157 11

 خرداد 7 3 دگردان      پردیس خو                                                                                - حقوق خصوصي                                                                       1985 حقوق خصوصي                                                                       2157 12

13 2160 

علوم سیاسي وروابطبین 

 خرداد 7 5 روزانه               اندیشه هاي سیاسي                                                                 علوم سیاسي                                                                       1999 الملل                                                      

14 2160 

علوم سیاسي وروابطبین 

 خرداد 7 5 روزانه               مسائل ایران                                                                      علوم سیاسي                                                                       2014 الملل                                                      

1 2160 

علوم سیاسي وروابطبین 

 خرداد 7 5 دگردان      پردیس خو اندیشه هاي سیاسي                                                                 علوم سیاسي                                                                       2060 الملل                                                      

16 2160 

علوم سیاسي وروابطبین 

 خرداد 7 5 پردیس خودگردان       مسائل ایران                                                                      علوم سیاسي                                                                       2063 الملل                                                      

 خرداد 8 4 روزانه               اقتصادپولي                                                                       علوم اقتصادي                                                                     1228 علوم اقتصادي                                                                     2112 17

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 خرداد 8 6             روزانه   اقتصادبخش عمومي                                                                  علوم اقتصادي                                                                     1241 علوم اقتصادي                                                                     2112 18

 خرداد 8 3 پردیس خودگردان       اقتصادپولي                                                                       علوم اقتصادي                                                                     1327 علوم اقتصادي                                                                     2112 19

 خرداد 8 6 پردیس خودگردان       اقتصادبخش عمومي                                                                  علوم اقتصادي                                                                     1331 علوم اقتصادي                                                                     2112 20

21 2116 

فیزیولوژي -علوم ورزشي 

 خرداد 8 3             روزانه                                                                                  - فیزیولوژي ورزشي                                                                  1382 ورزشي                                                     

22 2116 

فیزیولوژي -علوم ورزشي 

 خرداد 8 3 پردیس خودگردان                                                                                      - فیزیولوژي ورزشي                                                                  1405 ورزشي                                                     

 خرداد 8 3 روزانه               جامعه شناسي اقتصادي وتوسعه                                                       جامعه شناسي                                                                      1496 علوم اجتماعي                                                                     2125 23

 جامعه شناسي                                                                      1510 علوم اجتماعي                                                                     2125 24

جامعه شناسي مسائل اجتماعي 

 خرداد 8 4             روزانه   ایران                                                 

 خرداد 8 3 پردیس خودگردان       جامعه شناسي اقتصادي وتوسعه                                                       جامعه شناسي                                                                      1536 علوم اجتماعي                                                                     2125 25

 جامعه شناسي                                                                      1539 علوم اجتماعي                                                                     2125 26

جامعه شناسي مسائل اجتماعي 

 خرداد 8 4 پردیس خودگردان       ایران                                                 

 خرداد 8 5             روزانه                                                                                  - علوم قران وحدیث                                                                  1551 علوم قران وحدیث                                                                  2129 27

 خرداد 8 2 پردیس خودگردان                                                                                      - علوم قران وحدیث                                                                  1578 علوم قران وحدیث                                                                  2129 28

 خرداد 8 5 روزانه                                                                                              - فلسفه وكالم اسالمي                                                               1635 فلسفه وكالم اسالمي                                                               2133 29

 خرداد 8 2 دگردان      پردیس خو                                                                                - فلسفه وكالم اسالمي                                                               1653 فلسفه وكالم اسالمي                                                               2133 30

 خرداد 8 3 روزانه                                                                                              - برنامه ریزي درسي                                                                 1726 برنامه ریزي درسي                                                                 2142 31

 خرداد 8 3 پردیس خودگردان                                                                                      - برنامه ریزي درسي                                                                 1743 برنامه ریزي درسي                                                                 2142 32

 خرداد 8 3             روزانه                                                                                  - حسابداري                                                                         2233 حسابداري                                                                         2173 33

 خرداد 8 2 پردیس خودگردان                                                                                      - حسابداري                                                                         2248 حسابداري                                                                         2173 34

 خرداد 8 3 روزانه               ذرات بنیادي ونظریه میدان ها                                                      فیزیک                                                                            3057 فیزیک                                                                            2238 35

 خرداد 8 3             روزانه   اپتیک ولیزر                                                                      فیزیک                                                                            3081 فیزیک                                                                            2238 36

 خرداد 8 5 روزانه               فیزیک ماده چگال                                                                  فیزیک                                                                            3115 فیزیک                                                                            2238 37

 خرداد 8 2 روزانه               گرانش وكیهان شناسي                                                               فیزیک                                                                            3140 فیزیک                                                                            2238 38

 خرداد 8 2             روزانه   نجوم واخترفیزیک                                                                  فیزیک                                                                            3148 فیزیک                                                                            2238 39

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 خرداد 11 9 روزانه                                                                                              - روان شناسي بالیني                                                                1861 روان شناسي                                                                       2150 40

 خرداد 11 9 پردیس خودگردان                                                                                      - روان شناسي بالیني                                                                1885 روان شناسي                                                                       2150 41

 خرداد 11 4             روزانه   بازیابي اطالعات ودانش                                                            علم اطالعات ودانش شناسي                                                          1889 علم اطالعات ودانش شناسي                                                          2153 42

 خرداد 11 4 پردیس خودگردان       بازیابي اطالعات ودانش                                                            علم اطالعات ودانش شناسي                                                          1898 علم اطالعات ودانش شناسي                                                          2153 43

 خرداد 11 5 روزانه                                                                                              - بیماري شناسي گیاهي                                                               5109 بیماري شناسي گیاهي                                                               2440 44

 خرداد 11 5             روزانه                                                                                  - اموزش زبان انگلیسي                                                               5448 اموزش زبان انگلیسي                                                               2805 45

 خرداد 11 4 پردیس خودگردان                                                                                      - اموزش زبان انگلیسي                                                               5465 اموزش زبان انگلیسي                                                               2805 46

 خرداد 12 3 روزانه                                                                                              - زبان وادبیات فارسي                                                               1022 زبان وادبیات فارسي                                                               2101 47

 خرداد 12 2             روزانه   ادبیات حماسي                                                                     زبان وادبیات فارسي                                                               1036 زبان وادبیات فارسي                                                               2101 48

 خرداد 12 3 روزانه               ادبیات عرفاني                                                                    زبان وادبیات فارسي                                                               1044 زبان وادبیات فارسي                                                               2101 49

 خرداد 12 4 روزانه               ادبیات غنایي                                                                     زبان وادبیات فارسي                                                               1053 زبان وادبیات فارسي                                                               2101 50

 خرداد 12 3             روزانه   تاریخ اسالم                                                                      تاریخ                                                                            1446 تاریخ اسالم                                                              -تاریخ  2121 51

 خرداد 12 3 پردیس خودگردان       تاریخ اسالم                                                                      تاریخ                                                                            1457 تاریخ اسالم                                                              -تاریخ  2121 52

53 2122 

تاریخ ایران -تاریخ 

 خرداد 12 5 روزانه               تاریخ ایران بعدازاسالم                                                           تاریخ                                                                            1468 بعدازاسالم                                                   

54 2122 

تاریخ ایران -تاریخ 

 خرداد 12 4 دگردان      پردیس خو تاریخ ایران بعدازاسالم                                                           تاریخ                                                                            1489 بعدازاسالم                                                   

 خرداد 12 5 روزانه               شیمي فیزیک                                                                       شیمي                                                                             2400 شیمي فیزیک                                                                -شیمي  2211 55

 خرداد 12 6 روزانه               شیمي الي                                                                         شیمي                                                                             2457 شیمي الي                                                                  -شیمي  2212 56

 خرداد 12 1 دگردان      پردیس خو شیمي الي                                                                         شیمي                                                                             2503 شیمي الي                                                                  -شیمي  2212 57

 خرداد 12 5 روزانه               شیمي تجزیه                                                                       شیمي                                                                             2531 شیمي تجزیه                                                                -شیمي  2213 58

 خرداد 12 4 روزانه               شیمي معدني                                                                       شیمي                                                                             2594 شیمي معدني                                                                -شیمي  2214 59

 خرداد 12 4             روزانه   جبر                                                                              ریاضي                                                                            2809 ریاضي محض                                                                        2233 60

 خرداد 12 4 روزانه               انالیز                                                                           ریاضي                                                                            2846 ریاضي محض                                                                        2233 61

 خرداد 12 4 روزانه               سازه                                                                             مهندسي عمران                                                                     3575 سازه                                                              -مهندسي عمران  2307 62

 خرداد 12 3 دگردان      پردیس خو سازه                                                                             مهندسي عمران                                                                     3607 سازه                                                              -مهندسي عمران  2307 63

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 خرداد 12 3 روزانه               ژئوتکنیک                                                                         مهندسي عمران                                                                     3642 ژئوتکنیک                                                          -مهندسي عمران  2309 64

 خرداد 12 3 پردیس خودگردان       ژئوتکنیک                                                                         مهندسي عمران                                                                     3666 ژئوتکنیک                                                          -مهندسي عمران  2309 65

66 2313 

مدیریت -مهندسي عمران 

 خرداد 12 3             روزانه   مهندسي ومدیریت منابع اب                                                          مهندسي عمران                                                                     3724 منابع اب                                                   

67 2313 

مدیریت -مهندسي عمران 

 خرداد 12 3 پردیس خودگردان       مهندسي ومدیریت منابع اب                                                          مهندسي عمران                                                                     3733 منابع اب                                                   

68 2316 

-مهندسي عمران 

 خرداد 12 2 روزانه               مهندسي محیطزیست                                                                  مهندسي عمران                                                                     3752 محیطزیست                                                          

69 2316 

-مهندسي عمران 

 خرداد 12 2 دگردان      پردیس خو مهندسي محیطزیست                                                                  مهندسي عمران                                                                     3759 محیطزیست                                                          

70 2322 

مکانیک -مهندسي مکانیک 

 خرداد 12 6 روزانه               طراحي كاربردي                                                                    مهندسي مکانیک                                                                    3820 جامدات                                                    

71 2323 

دینامیک -مهندسي مکانیک 

 مهندسي مکانیک                                                                    5596 كنترل وارتعاشات                                          

طراحي كاربردي شاخه تخصصي 

 خرداد 12 9 روزانه               دینامیک كنترل وارتعاشات                                

72 2324 

تبدیل -مهندسي مکانیک 

 خرداد 12 6             روزانه   تبدیل انرژي                                                                      مهندسي مکانیک                                                                    3924 انرژي                                                      

73 2347 

-مهندسي پزشکي 

 خرداد 18 2 روزانه               بیوالکتریک                                                                       مهندسي پزشکي                                                                     4124 بیوالکتریک                                                        

 خرداد 18 4 روزانه               راكتور                                                                           مهندسي هسته اي                                                                   4435 راكتور                                                          -مهندسي هسته اي  2366 74

 خرداد 18 4 دگردان      پردیس خو راكتور                                                                           مهندسي هسته اي                                                                   4441 راكتور                                                          -مهندسي هسته اي  2366 75

76 2367 

-مهندسي هسته اي 

 خرداد 18 2 روزانه               پرتوپزشکي                                                                        مهندسي هسته اي                                                                   4443 پرتوپزشکي                                                       

77 2367 

-مهندسي هسته اي 

 خرداد 18 2 پردیس خودگردان       پرتوپزشکي                                                                        مهندسي هسته اي                                                                   4446 پرتوپزشکي                                                       

 خرداد 18 3             روزانه   فناوري موادغذایي                                                                 علوم ومهندسي صنایع غذایي                                                         4581 علوم ومهندسي صنایع غذایي                                                         2412 78

 خرداد 18 3 روزانه               زیست فناوري موادغذایي                                                            علوم ومهندسي صنایع غذایي                                                         4589 علوم ومهندسي صنایع غذایي                                                         2412 79

 خرداد 18 2 پردیس خودگردان       فناوري موادغذایي                                                                 علوم ومهندسي صنایع غذایي                                                         4607 علوم ومهندسي صنایع غذایي                                                         2412 80

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 خرداد 18 4             روزانه                                                                                  - معماري                                                                           5523 معماري                                                                           2502 81

 خرداد 18 3 روزانه                                                                                              - جراحي دامپزشکي /دستیاري /                                                        5314 جراحي دامپزشکي                                                                   2701 82

 خرداد 18 2 پردیس خودگردان                                                                                      - جراحي دامپزشکي /دستیاري /                                                        5316 جراحي دامپزشکي                                                                   2701 83

84 2702 

مامائي وبیماري هاي 

 5321 تولیدمثل دام                                                 

مامائي وبیماري هاي تولیدمثل دام 

 خرداد 18 3             روزانه                                                                                  - /دستیاري /                                      

85 2704 

بیماري هاي داخلي دام هاي 

 5332 بزرگ                                                   

بیماري هاي داخلي دام هاي بزرگ 

 خرداد 18 2 روزانه                                                                                              - /دستیاري /                                        

86 2706 

كلینیکال پاتولوژي 

 5338 دامپزشکي                                                      

كلینیکال پاتولوژي دامپزشکي 

 خرداد 18 3 روزانه                                                                                              - /دستیاري /                                           

 خرداد 18 5             روزانه                                                                                  - پاتولوژي دامپزشکي                                                                5342 پاتولوژي دامپزشکي                                                                2707 87

 خرداد 18 5 پردیس خودگردان                                                                                      - پاتولوژي دامپزشکي                                                                5346 پاتولوژي دامپزشکي                                                                2707 88

89 2708 

بهداشت وبیماري هاي 

 5350 پرندگان                                                      

بهداشت وبیماري هاي پرندگان 

 خرداد 18 4 روزانه                                                                                              - /دستیاري /                                           

 خرداد 18 2             روزانه                                                                                  - بیوشیمي                                                                          5352 بیوشیمي                                                                          2709 90

 5356 بهداشت وبیماري هاي ابزیان                                                        2710 91

بهداشت وبیماري هاي ابزیان /دستیاري 

 خرداد 18 3 روزانه                                                                                              - /                                            

 خرداد 18 4 روزانه                                                                                              - بهداشت موادغذایي                                                                 5361 بهداشت موادغذایي                                                                 2711 92

 خرداد 18 4 دگردان      پردیس خو                                                                                - بهداشت موادغذایي                                                                 5364 بهداشت موادغذایي                                                                 2711 93

 خرداد 18 4 روزانه                                                                                              - بهداشت خوراك دام                                                                 5365 بهداشت خوراك دام                                                                 2712 94

 خرداد 18 3 روزانه                                                                                              - انگل شناسي                                                                       5370 انگل شناسي دامپزشکي                                                              2714 95

 خرداد 18 3 دگردان      پردیس خو                                                                                - انگل شناسي                                                                       5372 انگل شناسي دامپزشکي                                                              2714 96

 خرداد 18 4 روزانه                                                                                              - باكتري شناسي                                                                     5377 باكتري شناسي                                                                     2715 97

 خرداد 18 3 پردیس خودگردان                                                                                      - باكتري شناسي                                                                     5381 باكتري شناسي                                                                     2715 98

 خرداد 18 2             روزانه                                                                                  - بیوتکنولوژي /زیست فناوري /                                                       5389 بیوتکنولوژي                                                                      2719 99

 خرداد 18 1 پردیس خودگردان                                                                                      - بیوتکنولوژي /زیست فناوري /                                                       5390 بیوتکنولوژي                                                                      2719 100

 خرداد 18 2 روزانه                                                                                              - فارماكولوژي                                                                      5400 فارماكولوژي دامپزشکي                                                             2722 101

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 خرداد 18 1 دگردان      پردیس خو                                                                                - فارماكولوژي                                                                      5402 فارماكولوژي دامپزشکي                                                             2722 102

 خرداد 18 3 روزانه                                                                                              - فیزیولوژي                                                                        5406 فیزیولوژي                                                                        2723 103

 خرداد 18 3 پردیس خودگردان                                                                                      - فیزیولوژي                                                                        5408 فیزیولوژي                                                                        2723 104

105 2724 

اناتومي وجنین شناسي 

 خرداد 18 2             روزانه                                                                                  - اناتومي وجنین شناسي مقایسه اي                                                    5411 مقایسه اي                                                   

106 2724 

اناتومي وجنین شناسي 

 خرداد 18 2 پردیس خودگردان                                                                                      - اناتومي وجنین شناسي مقایسه اي                                                    5412 مقایسه اي                                                   

 خرداد 18 2 روزانه                                                                                              - بافت شناسي مقایسه اي                                                             5416 بافت شناسي مقایسه اي                                                             2725 107

 خرداد 18 2 دگردان      پردیس خو                                                                                - بافت شناسي مقایسه اي                                                             5419 بافت شناسي مقایسه اي                                                             2725 108

109 2726 

بیهوشي ومراقبت هاي ویژه 

 5420 دامپزشکي                                                

بیهوشي ومراقبت هاي ویژه دامپزشکي 

 خرداد 18 2 روزانه                                                                                              - /دستیاري /                                     

 خرداد 18 5 روزانه                                                                                              - زبان وادبیات انگلیسي                                                             5470 زبان وادبیات انگلیسي                                                             2806 110

 خرداد 18 4 دگردان      پردیس خو                                                                                - زبان وادبیات انگلیسي                                                             5473 زبان وادبیات انگلیسي                                                             2806 111

 خرداد 19 2 روزانه               زمین شناسي اقتصادي                                                               علوم زمین                                                                        2372 زمین شناسي اقتصادي                                                               2209 112

 خرداد 19 3 روزانه               الکترونیک                                                                        مهندسي برق                                                                       3325 الکترونیک                                                           -مهندسي برق  2301 113

 خرداد 19 4             روزانه   مخابرات میدان وموج                                                               مهندسي برق                                                                       3371 مخابرات                                                             -مهندسي برق  2302 114

 خرداد 19 5 روزانه               مخابرات سیستم                                                                    مهندسي برق                                                                       3395 مخابرات                                                             -مهندسي برق  2302 115

 خرداد 19 9 روزانه               قدرت                                                                             مهندسي برق                                                                       3469 قدرت                                                                -مهندسي برق  2304 116

 خرداد 19 6 دگردان      پردیس خو قدرت                                                                             مهندسي برق                                                                       3511 قدرت                                                                -مهندسي برق  2304 117

 خرداد 19 6 روزانه               كنترل                                                                            مهندسي برق                                                                       3530 كنترل                                                               -مهندسي برق  2305 118

 خرداد 19 7 روزانه               مخازن                                                                            مهندسي نفت                                                                       4200 مهندسي نفت                                                                       2352 119

 خرداد 19 2 دگردان      پردیس خو مخازن                                                                            مهندسي نفت                                                                       4208 مهندسي نفت                                                                       2352 120

 خرداد 19 14 روزانه                                                                                              - مهندسي موادومتالورژي                                                             4320 مهندسي موادومتالورژي                                                             2359 121

 علوم ومهندسي باغباني                                                             4530 علوم ومهندسي باغباني                                                             2406 122

فیزیولوژي تولیدوپس ازبرداشت 

 خرداد 19 3 روزانه               گیاهان باغباني                                      

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 علوم ومهندسي باغباني                                                             4543 علوم ومهندسي باغباني                                                             2406 123

اصالح وبیوتکنولوژي گیاهان 

 خرداد 19 2             روزانه   باغباني                                               

124 2420 

مدیریت حاصل خیزي 

 4679 وزیست فناوري خاك                                               

مدیریت حاصل خیزي وزیست فناوري 

 خاك                                               

شیمي حاصل خیزي خاك 

 خرداد 19 3 روزانه               وتغذیه گیاه                                                  

125 2420 

مدیریت حاصل خیزي 

 4686 وزیست فناوري خاك                                               

مدیریت حاصل خیزي وزیست فناوري 

 خرداد 19 2 روزانه               بیولوژي وبیوتکنولوژي خاك                                                         خاك                                               

 خرداد 19 3             روزانه   فیزیک وحفاظت خاك                                                                 مدیریت منابع خاك                                                                 4707 مدیریت منابع خاك                                                                 2421 126

 خرداد 19 2 روزانه               منابع خاك وارزیابي اراضي                                                         مدیریت منابع خاك                                                                 4714 مدیریت منابع خاك                                                                 2421 127

128 2204 

زمین شناسي اب هاي 

 خرداد 20 4 روزانه               اب هاي زیرزمیني                                                                  علوم زمین                                                                        2337 زیرزمیني                                                      

 خرداد 21 3             روزانه   طراحي ماشین هاي كشاورزي                                                          مهندسي مکانیک بیوسیستم                                                           4487 مهندسي مکانیک بیوسیستم                                                           2404 129

 خرداد 21 3 روزانه               فناوري پس ازبرداشت                                                               مهندسي مکانیک بیوسیستم                                                           4501 مهندسي مکانیک بیوسیستم                                                           2404 130

 خرداد 21 3 روزانه               فیزیولوژي گیاهان زراعي                                                           اگروتکنولوژي                                                                     4934 اگروتکنولوژي                                                                     2432 131

 خرداد 21 3             روزانه   اكولوژي گیاهان زراعي                                                             اگروتکنولوژي                                                                     4962 اگروتکنولوژي                                                                     2432 132

133 2223 

-زیست شناسي جانوري 

 خرداد 22 4 روزانه                                                                                              - فیزیولوژي                                                    -زیست شناسي جانوري  2692 فیزیولوژي                                                    

134 2224 

-زیست شناسي جانوري 

 2700 بیوسیستماتیک                                                 

-زیست شناسي جانوري 

 خرداد 22 2 روزانه                                                                                              - بیوسیستماتیک                                                 

135 2226 

زیست شناسي سلولي 

 خرداد 22 2             روزانه                                                                                  - زیست شناسي سلولي وملکولي                                                         2711 وملکولي                                                        

 خرداد 26 7 روزانه                                                                                              - امار                                                                             2772 امار                                                                             2232 136

137 2437 

ترویج واموزش كشاورزي 

 ترویج واموزش كشاورزي پایدار                                                      5061 پایدار                                                     

ترویج كشاورزي پایدارومنابع 

 خرداد 28 3 روزانه               طبیعي                                                

138 2354 

نرم -مهندسي كامپیوتر

 خرداد 29 5             روزانه   نرم افزار                                                                        مهندسي كامپیوتر                                                                  4216 افزاروالگوریتم                                              

139 2356 

هوش -مهندسي كامپیوتر

 خرداد 29 5 روزانه               هوش مصنوعي ورباتیکز                                                              مهندسي كامپیوتر                                                                  4260 مصنوعي                                                      

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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140 2356 

هوش -مهندسي كامپیوتر

 خرداد 29 4 پردیس خودگردان       هوش مصنوعي ورباتیکز                                                              مهندسي كامپیوتر                                                                  4279 مصنوعي                                                      

 تیر 1 2             روزانه   تولیدوعملیات                                                                     مدیریت صنعتي                                                                     2139 مدیریت صنعتي                                                                     2164 141

 تیر 1 2 روزانه               مدیریت سیستم ها                                                                  مدیریت صنعتي                                                                     2152 مدیریت صنعتي                                                                     2164 142

 تیر 1 2 روزانه               سیاست وتوسعه كشاورزي                                                             اقتصادكشاورزي                                                                    4613 اقتصادكشاورزي                                                                    2416 143

 اقتصادكشاورزي                                                                    4617 اقتصادكشاورزي                                                                    2416 144

اقتصادتولیدومدیریت واحدهاي 

 تیر 1 2             روزانه   كشاورزي                                              

 اقتصادكشاورزي                                                                    4626 اقتصادكشاورزي                                                                    2416 145

اقتصادمنابع طبیعي 

 تیر 1 2 روزانه               ومحیطزیست                                                     

146 2427 

ابیاري -علوم ومهندسي اب 

 تیر 1 3 روزانه               ابیاري وزهکشي                                                                    علوم ومهندسي اب                                                                  4827 وزهکشي                                                  

147 2427 

ابیاري -علوم ومهندسي اب 

 تیر 1 3 دگردان      پردیس خو ابیاري وزهکشي                                                                    علوم ومهندسي اب                                                                  4844 وزهکشي                                                  

148 2430 

-علوم ومهندسي اب 

 تیر 1 2 روزانه               هواشناسي كشاورزي                                                                 علوم ومهندسي اب                                                                  5522 هواشناسي كشاورزي                                               

 تیر 1 5 روزانه                                                                                              - ژنتیک وبه نژادي گیاهي                                                            4898 ژنتیک وبه نژادي گیاهي                                                            2431 149

 تیر 1 5             روزانه                                                                                  - زبان شناسي                                                                       5483 زبان شناسي                                                                       2808 150

 تیر 1 5 پردیس خودگردان                                                                                      - زبان شناسي                                                                       5492 زبان شناسي                                                                       2808 151

 تیر 3 11 روزانه                                                                                              - مهندسي شیمي                                                                      4366 مهندسي شیمي                                                                      2360 152

153 2331 

-مهندسي هوافضا

 تیر 4 4             روزانه   ایرودینامیک                                                                      مهندسي هوافضا                                                                    3981 ایرودینامیک                                                       

154 2331 

-مهندسي هوافضا

 تیر 4 3 پردیس خودگردان       ایرودینامیک                                                                      مهندسي هوافضا                                                                    3992 ایرودینامیک                                                       

 تیر 5 3 روزانه                                                                                              - بیوتکنولوژي كشاورزي                                                              5030 بیوتکنولوژي كشاورزي                                                              2435 155

 تیر 5 2 دگردان      پردیس خو                                                                                - بیوتکنولوژي كشاورزي                                                              5046 بیوتکنولوژي كشاورزي                                                              2435 156

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


