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هاي محترم )با اعالم موافقت گروه هاي دكتري پذيرش بدون آزمون دانشگاه ارومیهلیست رشته

 ( اهه دانشکد

 (044) تلفن تماس ها گرایش/رشته  ردیف

 
 31944202 فناوریهای پیشرفتهو  دانشکده برق وکامپیوتر

32775660 

 31944221 شبکه ورایانش /کامپیوتر 1

 31944202 میدان و موج /مخابرات  برق 2

 31944202 سیستم/ برق مخابرات 3

 31944320 قدرت  برق 4

 31944213 الکترونیک  برق 5

  مهندسی دانشکده فنی و 

 31942851 ساخت تولید-مهندسی مکانیک 6

 31942851 ،طراحی کاربردی،ساخت وتولید، کنترل وارتعاشات دینامیک /مهندسی مکانیک 7

 31942851 تبدیل انرژی / مهندسی مکانیک 8

 31942871  سازه/  مهندسی عمران 9

 31942871 ژئوتکنیک /  مهندسی عمران 10

 31942871 مهندسی آب وسازه های هیدرولیکی/  مهندسی عمران 11

 31942502   دامپزشکیدانشکده  

 31942618 (DVScآسیب شناسی دامپزشکی) 12

 32774737 (DVScجراحی دامپزشکی ) 13

 32772193 (DVScمامایی و بیماریهای تولید مثل) 14

 31942502 (.Ph.Dایمنی شناسی) 15

 31942502 (.Ph.D) باکتری شناسی 16

 پایه و شیمی دانشکده علوم 
 

32776707 

 31942005 گیاهی ژیفیزیولو /شناسیزیست  17

 31942149 هسته ای  / اپتیک لیزر، ماده چگال ،ذرات بنیادی، فیزیک  18

 31942149 زمین شناسی 19

 32776707 (   آنالیز انالیز ریاضی)ریاضی /  20

 32776707 ریاضی / انالیز عددی 21

 31942059 شیمی آلی 22

 32754003 دانشکده اقتصاد ومدیریت 

 32754003 اقتصاد توسعه/   یاقتصاد علوم 23

  دانشکده علوم ورزشی 

 31944403 مدیریت ورزشی   24

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

12 
 

 

 

 

 

 31944403 وحرکات اصالحی فیزیولوژی ورزشی 25

 32753174 رفتار حرکتی 26

 33364500 علوم انسانی دانشکده ادبیات و 

 ادبیات محض /وادبیات  فارسی زبان  27

 
33362011 

 33362011 غنایی /ادبیات  فارسی زبان و 28

 33362011 حماسی /ادبیات  فارسی زبان و 29

 33362011 یعرفان / یفارس اتیادب و زبان 30

 33362011 روانشناسی 31

 33364500 حقوق و جزا و جرم شناسی 32

 33364500 حقوق خصوصی 33

  دانشکده کشاورزی 

 31943252 پس از برداشت گیاهان باغبانی زیولوژی تولید ویمهندسی باغبانی/ ف علوم و 34

 31943252 بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی اصالح و /مهندسی باغبانی علوم و 35

 31943160  علوم خاک 36

 31942341 تغذیه دام علوم دامی/ تغذیه طیور، 37

 31943253 گیاه پزشکی/ حشره شناسی کشاورزی 38

 31943111 ساخت، فناوری پس از برداشت / طراحی و مکانیک بیوسیستم 39

 31942362 زهکشی مهندسی آب / آبیاری و 40

 31942362 بآب / منابع آمهندسی  41

 31942362 ب / سازه های آبیآمهندسی  42

 31943260 به نژادی گیاهی ژنتیک گیاهی/ ژنتیک و مهندسی تولید و 43

 31943260 فیزیولوژی گیاهان زراعی-اگروتکنولوژیو ژنتیک گیاهی/  مهندسی تولید 44

 31943260 گیاهان زراعی اکولوژی-و ژنتیک گیاهی/ اگروتکنولوژی مهندسی تولید 45

 32770489 دانشکده منابع طبیعی 

 32770489 گرایش حفاظت آب و خاک-علوم و مهندسی آبخیز 46

 32770489 مدیریت حوزه آبخیزگرایش -علوم و مهندسی آبخیز 47

 32770489 مدیریت جنگلگرایش -جنگلعلوم و مهندسی  48

 32770489 علوم زیست جنگلگرایش -جنگلعلوم و مهندسی  49

 32770489 گرایش تکثیر و پرورش آبزیان-علوم و مهندسی شیالت 50

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


