
 

 

 تاریخ مصاحبه

 0011تیر9خرداد الی  92

کدرشته 

 شبانه

کدرشته 

 روزانه

 ردیف 0011عنوان رشته مقطع دکتری براساس دفترچه سال  گرایش

تیرماه  2خرداد  الی   03  1 علوم ومهندسی صنایع غذایی فناوری مواد غذایی 4420 4444 

خرداد 03الی   22  2 اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست 4460 - 

خرداد 03الی   22  0 اقتصاد کشاورزی اقتصاد تولید ومدیریت واحدهای کشاورزی 4442 - 

خرداد 03الی   22  4 اقتصاد کشاورزی بازار یابی محصوالت کشاورزی 4444 - 

خرداد 01الی  03  -تغذیه دام  4662 4222   4 علوم دامی 

تیرماه 2الی  1 دام وطیورژنتیک واصالح  4621 -   4 علوم دامی 

خرداد 01الی  03    6 علوم دامی  تغذیه طیور 4234 4204 

خرداد 22  2 علوم دامی فیزیولوژی دام وطیور 4642 4214 

تیر 2الی   1     2 علوم ومهندسی آب  آبیاری وزهکشی 4246 4244 

خرداد  01الی  03  13 علوم ومهندسی آب سازه های آبی 4266 - 

خرداد 01الی  03  11 علوم ومهندسی آب هواشناسی کشاورزی 4230 - 

تیر 1خرداد الی  01  12 ژنتیک وبه نژادی گیاهی - 4222 4206 

تیر 1خرداد الی  01  10 ژنتیک وبه نژادی گیاهی  )پژوهشکده(  4220  

تیر 2الی  1  14 آگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی  4246 4334 

تیر 2الی  1  14 آگروتکنولوژی  اکولوژی  گیاهان زراعی 4224 - 

) پژوهش محور(فیزیولوژی گیاهان زراعی 4242 - تیر 2 الی1 )پژوهشکده( آگروتکنولوژی   14 
 16 بیماری شناسی گیاهی    4110 4124 خرداد 03الی  22

خرداد 01الی  03 خاک مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری شیمی ،حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه  4614    12 

خرداد 03الی  22  12 علوم ومهندسی جنگل مدیریت جنگل 4100  

خرداد 01الی  03  23 علوم ومهندسی جنگل علوم زیستی جنگل 4141  

خرداد 03الی  22  21 علوم ومهندسی جنگل   عمران وبهره برداری جنگل 4144  

تیر 2الی  1 سلولزیمهندسی صنایع چوب وفرآورده های  صنایع سلولزی 4634    22 

تیر  2الی  1  20 علوم ومهندسی شیالت تکثیر وپرورش آبزیان 4144 4164 

تیر 2الی  1  24 علوم ومهندسی شیالت فرآوری محصوالت شیالتی  4122  

خرداد 03الی  22  24 علوم ومهندسی مرتع - 4124 4122 

تیر 2الی  1  24 علوم ومهندسی آبخیز حفاظت آب وخاک  4214 4203 

تیر 1خرداد الی  01  

 

 

 

4224 

 

 26 علوم ومهندسی آبخیز مدیریت حوزه های آبخیز 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


