
 
 

 

 مه تعالیباس  

 برنامه زمان بندی ونحوه برگزاری مصاحبه

 

 

 نحوه برگزاری مصاحبه:

د اداب  ا  ن    Adobe connectسامانه ای که مصاابهه اکتروننکتاا اط یو ان ان ان ااا د اداب ناب  وناماه         -

ه کار  اا ناوا   کسب ایالعات تتمکلا ناننا ا  ا نح  ؛ انیلهان ما ت اننب  ه منظ ر  انل   نوا افزاردای م ر  نکاط

 مواجعه نما نب. http://vu.uoz.ac.irافزار  ه ا رس اکتروننکتا 

( ن ا نروناا  webcan ه منظ ر  وقواری ارتهاط قا ا  قها  ؛ مطا اساا  انیلاب کاام ک تو م  از  اه  نر اک            -

 پوسوعا ن  ا ککفکا را  ر رنط مصابهه فوادم نما ب.

ی ری تنظکم کنب تا چ وه نی ن فضا ا که  ر ان بض ر  ار   ه  ر طمان مصابهه مطا اسا  انیلب  نر ک  را  -

 رابرا قا   رن ا  انب.

  انش    ا ب مکتونف  د   را  ر ی   مبت اطم ن رنن  نگه  ار . -

پس اط ارسا  مبارک  انیلب  ه ا مک  اعالا نبه کارنناسان گونه دای ام طنا ناا کار وی ن کلمه عه ر داو   -

 فضای م اطی مصابهه؛ انحصارأ  ر ادرکار نی قوار د ادنب  ا . انیلب را  وای نرن   ه 

ساعا تخمکنا اما گا  انیلب  وای  وقواری ارتهاط ا نرونرا  ه نسکله مب و گونه تعکک  ن ت سا  گاونه  اه نی     -

اعالا ما گو  .تاککب ما گو    ر ص رت عبا بض ر  ه م قع  ر ساعا ن رنط تعکک  نبه؛ امتان تتوار جلسه 

 نج   نخ ادب  انا. مصابهه

 قکقاه فوصاا    5 ر ص رت تادکو ر نرن   ه جلسه مصابهه  ا قطع نبن تص  و؛صبا ن  ا ارتهااط  انیلاب؛ نی    -

  ار  تا نقص   ج   امبه را  ویوف کنب.

 انیلهان ما  ا سا کلکه مبارک  ارگذاری نبه  ر سامانه را  ر  ساروس  اناره  انانب تاا اگاو اعضاای دکاات         -

اط پا ان نامه  اا ساا و مابارک  انیلاب سا اکا  اناره  انانب امتاان انارواک گاذاری مابارک            مصابهه کننبه 

  رد اسرا اط یو ن نوا افزار موته  نج    انره  انب.

  

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 
 

 برنامه زمانی ارزیابی تخصصی به تفکیک رشته و گرایش-
 

 

 تخصصی ارزیابی مرحله شرایط یزینحا الکترونیکی مصاحبه های تاریخ و زابل دانشگاه پذیرش مورد حلهایکد رشته م

کد 

رشته 

 محل

 نام دوره نام رشته و گرایش نام رشته امتحانی
تاریخ مصاحبه 

 الکترونیکی

تاریخ 

مصاحبه 

برای افراد 

 بازمانده 

 23/3/1400 22/3/1400 روزانه علوم ومهندسی اب *ابیاری وزهکشی ابیاری وزهکشی-علوم ومهندسی اب  4852

 23/3/1400 22/3/1400 نوبت دوم علوم ومهندسی اب *ابیاری وزهکشی ابیاری وزهکشی-علوم ومهندسی اب  4864

 23/3/1400 22/3/1400 پردیس خودگردان علوم ومهندسی اب *ابیاری وزهکشی ابیاری وزهکشی-علوم ومهندسی اب  4869

4698 
مهندسی صنایع چوب وفراورده های 

 کامپوزیت های لیگنوسلولزی-سلولزی 
 25/3/1400 24/3/1400 روزانه ولزیمهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی *کامپوزیت های لیگنوسل

4700 
مهندسی صنایع چوب وفراورده های 

 کامپوزیت های لیگنوسلولزی-سلولزی 
 25/3/1400 24/3/1400 نوبت دوم مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی *کامپوزیت های لیگنوسلولزی

 7/4/1400 6/4/1400 روزانه اقتصاد کشاورزی* اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست اقتصادکشاورزی 4669

 7/4/1400 6/4/1400 نوبت دوم اقتصاد کشاورزی* اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست اقتصادکشاورزی 4684

 7/4/1400 6/4/1400 پردیس خودگردان اقتصاد کشاورزی* اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست اقتصادکشاورزی 4695

 7/4/1400 6/4/1400 روزانه توسعه کشاورزی سیاست واقتصاد کشاورزی*  اقتصادکشاورزی 4653

 7/4/1400 6/4/1400 نوبت دوم توسعه کشاورزی سیاست واقتصاد کشاورزی*  اقتصادکشاورزی 4675

 7/4/1400 6/4/1400 پردیس خودگردان توسعه کشاورزی سیاست واقتصاد کشاورزی*  اقتصادکشاورزی 4688

 7/4/1400 6/4/1400 هروزان اقتصاد کشاورزی* اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی اقتصادکشاورزی 4658

 7/4/1400 6/4/1400 نوبت دوم اقتصاد کشاورزی* اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی اقتصادکشاورزی 4679

 7/4/1400 6/4/1400 پردیس خودگردان اقتصاد کشاورزی* اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی اقتصادکشاورزی 4690

 7/4/1400 6/4/1400 روزانه شاورزی* بازاریابی محصوالت کشاورزیاقتصاد ک اقتصادکشاورزی 4663

 7/4/1400 6/4/1400 نوبت دوم اقتصاد کشاورزی* بازاریابی محصوالت کشاورزی اقتصادکشاورزی 4682

 7/4/1400 6/4/1400 پردیس خودگردان اقتصاد کشاورزی* بازاریابی محصوالت کشاورزی اقتصادکشاورزی 4692

 9/4/1400 8/4/1400 روزانه اگروتکنولوژی *فیزیولوژی گیاهان زراعی اگروتکنولوژی 4947

 9/4/1400 8/4/1400 نوبت دوم اگروتکنولوژی *فیزیولوژی گیاهان زراعی اگروتکنولوژی 4999

 9/4/1400 8/4/1400 پردیس خودگردان اگروتکنولوژی *فیزیولوژی گیاهان زراعی اگروتکنولوژی 5019

 9/4/1400 8/4/1400 روزانه اگروتکنولوژی *اکولوژی گیاهان زراعی وتکنولوژیاگر 4977

 9/4/1400 8/4/1400 نوبت دوم اگروتکنولوژی *اکولوژی گیاهان زراعی اگروتکنولوژی 5013

 9/4/1400 8/4/1400 پردیس خودگردان اگروتکنولوژی *اکولوژی گیاهان زراعی اگروتکنولوژی 5020

 9/4/1400 8/4/1400 روزانه اگرواکولوژی  اگرواکولوژی 5055

 9/4/1400 8/4/1400 نوبت دوم اگرواکولوژی  اگرواکولوژی 5059

 9/4/1400 8/4/1400 پردیس خودگردان اگرواکولوژی  اگرواکولوژی 5063

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 13/4/1400 12/4/1400 روزانه ژنتیك وبه نژادی گیاهی  ژنتیك وبه نژادی گیاهی 4916

 13/4/1400 12/4/1400 نوبت دوم ژنتیك وبه نژادی گیاهی  ژنتیك وبه نژادی گیاهی 4934

 13/4/1400 12/4/1400 پردیس خودگردان ژنتیك وبه نژادی گیاهی  ژنتیك وبه نژادی گیاهی 4939

 13/4/1400 12/4/1400 روزانه بیوتکنولوژی کشاورزی  بیوتکنولوژی کشاورزی 5033

 13/4/1400 12/4/1400 نوبت دوم بیوتکنولوژی کشاورزی  بیوتکنولوژی کشاورزی 5048

 16/4/1400 15/4/1400و14 روزانه علوم دامی *تغذیه دام علوم دامی 4773

 16/4/1400 15/4/1400و14 نوبت دوم علوم دامی *تغذیه دام علوم دامی 4820

 16/4/1400 15/4/1400و14 دانپردیس خودگر علوم دامی *تغذیه دام علوم دامی 4840

 16/4/1400 15/4/1400و14 روزانه علوم دامی *ژنتیك واصالح دام وطیور علوم دامی 4787

 16/4/1400 15/4/1400و14 نوبت دوم علوم دامی *ژنتیك واصالح دام وطیور علوم دامی 4826

 16/4/1400 15/4/1400و14 روزانه علوم دامی *تغذیه طیور علوم دامی 4801

 16/4/1400 15/4/1400و14 نوبت دوم علوم دامی *تغذیه طیور دامیعلوم  4834

 16/4/1400 15/4/1400و14 پردیس خودگردان علوم دامی *تغذیه طیور علوم دامی 4845

 20/4/1400 19/4/1400 روزانه حشره شناسی کشاورزی  حشره شناسی کشاورزی 5089

 20/4/1400 19/4/1400 نوبت دوم حشره شناسی کشاورزی  حشره شناسی کشاورزی 5101

 20/4/1400 19/4/1400 روزانه بیماری شناسی گیاهی  بیماری شناسی گیاهی 5108

 20/4/1400 19/4/1400 نوبت دوم بیماری شناسی گیاهی  بیماری شناسی گیاهی 5122

 20/4/1400 19/4/1400 پردیس خودگردان یماری شناسی گیاهی ب بیماری شناسی گیاهی 5126
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