
 

 

 

 
 زمانبرای اطمینان از  در زیر آمده است.تاریخ مصاحبه به تفکیک برای رشته های مختلف 

سایت دانشکده مربوطه مراجعه وب دقیق مصاحبه و جزئیات دیگر توصیه می شود به 

 .فرمائید

 

 دانشگاه صنعتی اصفهان  0011برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری 

 کد امتحانی  رشته گرایش دوره ظرفیت  
مجموعه 

 امتحانی

تاریخ 

 پیشنهادي 

تاریخ جا مانده 

 ها 

 روزانه 5
 

 خرداد 88 خرداد 1و8 8008 5110 علوم و مهندسی مرتع

 نوبت دوم 8
 

 خرداد 88 خرداد 1و8 8008 5118 علوم و مهندسی مرتع

 خرداد  18 خرداد 11و11 8000 5113 علوم و مهندسی شیالت تکثیر و پرورش آبزیان روزانه 5

 خرداد  18 خرداد 11و11 8000 5115 علوم و مهندسی شیالت تکثیر و پرورش آبزیان نوبت دوم 0

 روزانه 5
 

 خرداد  31 خرداد 83 8035 5131 بیوتکنولوژي کشاورزي

 روزانه 5
گیاهان فیزیولوژي 

 زراعی
 خرداد 31 خرداد 88 8038 0150 آگروتکنولوژي

 روزانه 0
 

 خرداد 31 خرداد 88 8031 0181 نژادي گیاهیژنتیک و به

 خرداد 31 خرداد 83 8081 0851 علوم و مهندسی آب آبیاري و زهکشی روزانه 5

 خرداد 31 خرداد 80 8080 0111 علوم دامی تغذیه دام روزانه 3

 خرداد 31 خرداد 80 8080 0815 علوم دامی تغذیه طیور روزانه 3

 روزانه 8
منابع خاك و ارزیابی 

 اراضی
 خرداد 31 خرداد 85 8081 0108 مدیریت منابع خاك

 روزانه 8
خیزي شیمی، حاصل

 خاك و تغذیه گیاه

 خیزي و زیستمدیریت حاصل

 فنّاوري خاك
 خرداد 31 خرداد 85 8081 0115

 خرداد 31 خرداد 81 8018 0118 علوم و مهندسی صنایع غذایی غذاییصنایع  روزانه 8

 خرداد 31 خرداد 81 8018 0188 علوم و مهندسی صنایع غذایی فنّاوري مواد غذایی روزانه 3

 روزانه 5

فیزیولوژي تولید و پس 

از برداشت گیاهان 

 باغبانی

 خرداد 31 خرداد 81 8011 0511 علوم و مهندسی باغبانی

آزمون  ،مورد درخواستیک از کد رشته های  چدر هیاین دانشگاه 

 کتبی برگزار نمی نماید.
 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 روزانه 3
هاي طراحی ماشین

 کشاورزي
 خرداد 31 خرداد 81 8010 0583 مهندسی مکانیک بیوسیستم

 روزانه 5
 

 خرداد 81 خرداد 80و 83 8011 0510 علوم و مهندسی محیط زیست

 نوبت دوم 3
 

 خرداد 81 خرداد 80و 83 8011 0511 علوم و مهندسی محیط زیست

 روزانه 8
 

 تیر  1 خرداد 81 8311 0088 مهندسی نساجی

 نوبت دوم 1
 

 تیر 1 خرداد 81 8311 0011 مهندسی نساجی

 روزانه 8
 

 تیر 1 خرداد 85 8311 0081 مهندسی نساجی

 نوبت دوم 1
 

 تیر 1 خرداد 85 8311 0085 مهندسی نساجی

 خرداد 81 خرداد8 8313 0051 فنّاوري نانو نانومواد روزانه 3

 روزانه 11
 

 خرداد 81 خرداد85و80 8311 0015 مهندسی شیمی

 نوبت دوم 1
 

 خرداد 81 خرداد85و80 8311 0035 مهندسی شیمی

3 
پردیس 

  خودگردان
 خرداد 81 خرداد 81 8311 0003 مهندسی شیمی

 روزانه 1
 

 خرداد 81 خرداد11و18 8351 0318 مهندسی متالورژي و مواد

5 
پردیس 

  خودگردان
 خرداد 81 خرداد11و18 8351 0011 مهندسی متالورژي و مواد

 روزانه 0
 

 خرداد 31 خرداد 80و 83 8351 0318 مهندسی کامپیوتر

 روزانه 1
 

 خرداد 31 خرداد 80و 83 8355 0881 مهندسی کامپیوتر

 روزانه 0
 

 خرداد 31 خرداد 80و 83 8350 0811 مهندسی کامپیوتر

 تیر 11 تیر 15 8351 0811 مهندسی صنایع هابهینه سازي سیستم روزانه 8

 روزانه 3
 

 خرداد 81 خرداد5 8301 0181 مهندسی پزشکی

 روزانه 1
 

 خرداد  81 خرداد 11 8331 0181 مهندسی پلیمر

 تیر 5 خرداد31و81 8338 0111 مهندسی معدن مکانیک سنگ روزانه 0

 تیر 5 خرداد31و81 8338 0188 مهندسی معدن مکانیک سنگ نوبت دوم 1

 تیر 5 خرداد31و81 8331 0111 مهندسی معدن معدنیفرآوري مواد  روزانه 0

 تیر 5 خرداد31و81 8331 0118 مهندسی معدن فرآوري مواد معدنی نوبت دوم 1

 تیر 5 خرداد31و81 8331 0115 مهندسی معدن استخراج مواد معدنی روزانه 3

 تیر 5 خرداد31و81 8331 0111 مهندسی معدن استخراج مواد معدنی نوبت دوم 1

 تیر 5 خرداد31و81 8335 0183 مهندسی معدن اکتشاف مواد معدنی روزانه 1

 تیر 5 خرداد31و81 8335 0111 مهندسی معدن اکتشاف مواد معدنی نوبت دوم 1

 خرداد  85 خرداد 83 8380 3118 مهندسی مکانیک تبدیل انرژي روزانه 5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



5 
پردیس 

 خودگردان
 خرداد 85 خرداد 83 8380 0111 مهندسی مکانیک تبدیل انرژي

 خرداد 85 خرداد 80 8383 3118 مهندسی مکانیک طراحی کاربردي روزانه 0

 خرداد 85 خرداد 80 8388 3815 مهندسی مکانیک طراحی کاربردي روزانه 1

5 
پردیس 

 خودگردان
 خرداد 85 خرداد 80 8388 3111 مهندسی مکانیک طراحی کاربردي

 خرداد 85 خرداد 83 8381 3881 مکانیکمهندسی  ساخت و تولید روزانه 0

 روزانه 8
مهندسی و مدیریت 

 منابع آب
 خرداد  81 خرداد 81و85 8313 3110 مهندسی عمران

 روزانه 8
مهندسی آب و 

 هاي هیدرولیکیسازه
 خرداد 81 خرداد 81و 85 8311 3111 مهندسی عمران

 خرداد 81 خرداد 81و 85 8311 3111 مهندسی عمران سازه روزانه 1

5 
پردیس 

 خودگردان
 خرداد 81 خرداد 81و 85 8311 3151 مهندسی عمران سازه

 خرداد  31 خرداد 85 8315 3511 مهندسی برق کنترل روزانه 5

 خرداد 31 خرداد 81 8310 3510 مهندسی برق قدرت روزانه 0

 خرداد 31 خرداد 81و 85 8318 3088 مهندسی برق مخابرات سیستم روزانه 1

 خرداد 31 خرداد 85 8318 3005 مهندسی برق مخابرات میدان و موج روزانه 0

 خرداد 31 خرداد 81و 85 8311 3311 مهندسی برق الکترونیک روزانه 5

 روزانه 8
ذرات بنیادي و نظریه 

 هامیدان
 خرداد 81 خرداد 85 8838 3111 فیزیک

 خرداد 81 خرداد 85 8838 3131 فیزیک فیزیک ماده چگال روزانه 1

 خرداد 81 خرداد 85 8838 3180 فیزیک ايفیزیک هسته روزانه 1

 روزانه 1
زیربرنامه گراف و 

 ترکیبیات
 تیر  1 خرداد31 8833 8803 ریاضی

 تیر 1 خرداد31 8833 8133 ریاضی توپولوژي -هندسه  روزانه 8

 تیر 1 خرداد31 8833 8111 ریاضی کاربردي روزانه 1

 روزانه 1
 

 تیر 1 خرداد31 8838 8880 آمار

 خرداد 8 خرداد 5و0 8810 8101 شیمی شیمی معدنی روزانه 1

 خرداد 8 خرداد 5و0 8813 8588 شیمی شیمی تجزیه روزانه 1

0 
پردیس 

 خودگردان
 خرداد 8 خرداد 5و0 8813 8118 شیمی شیمی تجزیه

 خرداد 8 خرداد 5و0 8818 8511 شیمی شیمی آلی روزانه 1

0 
پردیس 

 خودگردان
 خرداد 8 خرداد 5و0 8818 8551 شیمی شیمی آلی

 خرداد 8 خرداد 5و0 8811 8018 شیمی شیمی فیزیک روزانه 3

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


