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 8139اطالعیه و جدول زمان بندی مصاحبه دکتری نیمه متمرکز سال 

ورودی دوره دکتری  دانشگاه ارومیه بر اساس شیوه نامه اجرایی آزمون

(ph.D سال )برای تکمیل فرایند آزمون، از کلیه داوطلبانی که حد  1398

نصاب اعالمی را دارا می باشند و از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به 

 این دانشگاه معرفی شده اند، دعوت به مصاحبه می نماید.

 :مصاحبه مدارك الزم برای :  1

 (مندرج در انتهای همين اطالعيه) تكميل شده 1: فرم شماره1.1

 ير صفحه اول شناسنامه و كارت مليتصو :2.1

 نمراتبا ذكر معدل به همراه ريز التحصيلي كارشناسي: تصوير گواهينامه فارغ3.1

باشند، عالوه بر تصوير مدرك پيوسته ميالتحصيل دوره كارشناسي ناتبصره: آن دسته از داوطلباني كه فارغ

 نمايند. ائهاردر زمان مصاحبه بايست تصوير مدرك كارداني را نيز پيوسته، ميكارشناسي نا

 نمراتبه همراه ريز ایالتحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتری حرفه: تصوير گواهينامه فارغ4.1

تاريخ ای بوده و حداكثر تا : داوطلباني كه دانشجوی سال آخر دوره كارشناسي ارشد يا دكتری حرفه1تبصره 

ا موسسه آموزش عالي ييد شده توسط دانشگاه ياصل گواهي تأملزم به ارائه شوند، التحصيل ميفارغ 31/6/98

 محل اخذ مدرك مي باشند.

به خدمت معتبر برای داوطلبان : تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت و يا دفترچه آماده 5.1

 مرد

 و چكيده پايان نامه(بي صورتجلسه دفاع از پايان نامه)صفحه ارزيا: تصوير 6.1

 1شماره : تصوير از تمامي مدارك و مستندات مربوط به جداول فرم7.1
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مبني بر اينكه برای آن دسته از داوطلباني كه متقاضي استفاده از امتياز مربي مي باشند، ارائه اصل گواهي : 8.1

هستند الزامي عضو هيات علمي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 

  ترين مقام مسئول(تأييد با ال مي باشد)با

 0110178484004و پنجاه( ريال به حساب شماره  صدنه) 950000: اصل و تصوير فيش واريزی به مبلغ 9.1

 در بانك ملي شعبه دانشگاه اروميهمعاونت آموزشي به نام عوايد اختصاصي 

 گردد.مدارك و وجوه دريافتي به هيچ وجه مسترد نمي :توجه

 : داوطلبان محترم بايستي تمامي مدارك فوق را در هنگام مصاحبه تحويل كميته مصاحبه كننده نمايند.2

 : فرایند ارزیابی تخصصی3

مطابق   معرفي مي شوندسنجش آموزش كشور، از طرف سازمان داوطلباني كه تمامي : دانشگاه اروميه از 1.3

 مصاحبه به عمل مي آورد.بندی با برنامه زمان

شود. عدم مراجعه داوطلب در زمان مشخص شده به : مصاحبه برای هر داوطلب صرفا يك بار انجام مي2.3

كرده است، امكان پذير بي كه شركت نمنزله انصراف وی تلقي شده و برگزاری مجدد مصاحبه برای داوطل

 نخواهد بود.

 5/8امتياز(، امتيازات آموزشي )حداكثر  5/11دهي به داوطلبان بر اساس امتيازات پژوهشي )حداكثر : امتياز3.3

 پذيرد.م ميانجا 2فرم شماره  3تا  1امتياز( مطابق با جداول  30امتياز( و امتيازات مصاحبه )حداكثر 

)مصاحبه( ضروری است. برای  2فرم شماره 3، و 2، 1ول اامتياز از امتيازات جد 30: كسب حداقل 4.3

 باشد.مي 24داوطلبان تحصيل در پرديس دانشگاهي اروميه، حداقل امتيازات 
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 1فرم شماره 

 

 (Ph.D)مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری 

 )توسط داوطلب تکمیل شود(

 جلسه........................مورخ.........................شورای موسسه........................()مصوب 

 

 الف( مشخصات فردی:

 وضعیت نظام وظیفه: نام و نام خانوادگی:

 شماره داوطلب: شماره پرونده:

 وضعیت تاهل: سال تولد:

 وضعیت اشتغال: تلفن تماس:

 آدرس الکترونیکی: آدرس:

اوطلب باید دکه . بدیهی است ین فرم، صرفا با ارائه اصل مدرک معتبر قابل ارزیابی استمندرج در ا "ج"و  "ب"موارد ذکر شده در بندهای  تمامی توجه:

 .کند اصل مدرک را نیز ارائهدر صورت ضرورت، 

 

 :ب( سوابق پژوهشی

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانس ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی  -1

نویسنده  )نام نویسندگان  سال انتشار عنوان مجله و عنوان مقاله وضعیت نوع

*  مسئول مقاله را با عالمت 

 فرمایید( مشخص

عناوین مقاالت 

علمی پژوهشی 

 )داخلی، خارجی(

    چاپ شده

   

پذیرفته 

 شده

   

   

عناوین مقاالت 

 علمی ترویجی

    چاپ شده
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پذیرفته 

 شده

   

   

عناوین مقاالت 

ارائه شده در 

کنفرانس های 

 )داخلی، خارجی(

    چاپ شده

   

پذیرفته 

 شده

   

   

 

 اختراع ثبت شده مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران  -2

 تاریخ ثبت محل ثبت نام اختراع ردیف

1    

2    

3    

4    

 

 جشنواره های علمی معتبر-3

 تاریخ برگزاری نهاد برگزار کننده عنوان جشنواره ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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 )ترجمه یا تألیف(کتب -4

 عنوان کتاب نوع

 سال انتشار

 تعداد صفحات

نام نویسندگان به ترتیب 

 ذکر شده روی جلد

 کتب

 تألیف

   

   

   

   

 ترجمه

   

   

   

   

 

 امتیاز پایان نامه-5

 دوره کارشناسی  -5-1

 

 عنوان پروژه یا پایان نامه

 

 نام استاد

 راهنما

  امتیاز

قابل  نمره

 قبول

 عالی بسیار خوب خوب

 

 

      

 دوره کارشناسی ارشد  -5-2

 

 عنوان پروژه یا پایان نامه

 

 نام استاد راهنما

  امتیاز

قابل  نمره

 قبول

 عالی بسیار خوب خوب
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 طرح واره های پژوهشی  -6

 دریافت شده است.عنوان طرح پژوهشی تقاضا محور منتخب داوطلب که از طریق سایت موسسه 

 

بیان مسئله و اهداف، فرضیه یا سواالت تحقیق، روش  داوطلب، طرح واره مربوط به طرح پژوهش تقاضا محور خود را که شامل عنوان تحقیق،-

 شناسی و مراحل را به پیوست ارائه نماید.

 

 ( سوابق آموزشیج

 خاتمهسال  سال شروع معدل کل نام دانشگاه گرایش -رشته مقطع تحصیلی

      کارشناسی

      کارشناسی ارشد

 

 

 برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی، و المپیادهای معتبر: -

 سال برگزیده شدن رتبه نام مسابقه/ المپیاد/جشنواره ردیف

1    

2    

3    

 مدرک زبان -

 توضیحات سال آزمون نمره اخذ شده نام آزمون

    

 

 

 

 امضاء:     تاریخ:            خانوادگی:نام و نام 
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 2رم شماره ف                                        

 (Ph.Dنحوه بررسی سوابق علمی و مصاحبه آزمون دکتری )

 شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه( 17/2/1396مورخ  424)مصوب جلسه 

 

 (امتیاز 5/11حداکثر  نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی ) -1جدول 

 نحوه ارزيابي حداكثر امتياز نوع فعاليت رديف

پژوهشي )داخلي و خارجي( -مقاالت علمي -1-1 1

 رشته تحصيليمرتبط با 

 

گواهي ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش  -2-1

 های علمي و صنعتي ايران

برگزيدگي در جشنواره های علمي معتبر بين  -3-1

 المللي خوارزمي، فارابي، رازی و ابن سينا

تا  مستخرج از پايان نامه هر مقاله- 5/6

و مرتبط با رشته  امتياز 5/2

 امتياز 1تحصيلي تا 

گواهي ثبت اختراع بين المللي تا  -

 امتياز 5/1و داخلي تا  5/2

و بين  1برگزيدگي داخلي تا  -

 امتياز 5/2المللي تا 

 امتياز 1هر مقاله تا امتياز2 رشته تحصيليترويجي مرتبط با -مقاالت علمي 2

مقاالت چاپ شده در كنفرانس های معتبر)داخلي يا  3

 خارجي(

 و داخلي 5/0خارجي تا  امتياز1

 امتياز25/0تا

 - امتياز 1 تاليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيلي 4

 75/0و بسيار خوب تا  1عالي تا  متيازا 1 ایيا دكتری حرفه كيفيت پايان نامه كارشناسي ارشد 5

 امتياز

  امتياز 5/11 جمع

 گيرد.  تعلق نمي 1جدول  5اند، هيچ امتيازی از رديف نامه خود دفاع نكردهبرای داوطلباني كه از پايان 

 امتیاز( 5/8)حداکثر نحوه محاسبه امتیازات آموزشی -2جدول 

حداكثر  نوع فعاليت رديف

 امتياز

 نحوه ارزيابي

 5/0 ناپيوسته(ميانگين كل دوره كارشناسي)پيوسته و  1

 امتياز

امتياز،  3/0؛ تا99/17تا  17امتياز،  2/0؛ تا 99/16تا  16

 امتياز 5/0؛ تا20تا  19امتياز و 4/0؛ تا99/18تا  18

امتياز،  1؛ تا 1های رتبهدانشگاه اروميه و دانشگاه امتياز 1 كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي 2

های رتبه از و دانشگاهامتي 5/0؛ تا 2های رتبه دانشگاه

 امتياز 25/0، پيام نور و آزاد اسالمي؛ تا  3

ميانگين كل دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ) بدون  3

 تامه ( احتساب نمره پايان

5/0 

 امتياز

امتياز  4/0؛ تا 99/18تا 18امتياز،  3/0؛ تا 99/17تا  17

 امتياز 5/0؛ تا  20تا  19و 
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امتياز،  1؛ تا 1های رتبه دانشگاه اروميه و دانشگاه امتياز1 تحصيل دوره كارشناسي ارشدكيفيت دانشگاه محل  4

های    رتبه امتياز و دانشگاه 5/0؛ تا 2های رتبه دانشگاه

 امتياز 25/0، پيام نور و آزاد اسالمي؛ تا 3

 75/0نيمسال  7تياز، ام 1نيمسال  6كار شناسي پيوسته:  امتياز 1 طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي  5

 نيمسال 8امتياز و بيش از  5/0نيمسال  8امتياز، 

امتيازی ندارد.                                              كارشناسي 

امتياز و  5/0نيمسال  4امتياز،  1نيمسال  3ناپيوسته: 

 نيمسال امتيازی ندارد. 4بيش از 

نيمسال  5متياز، ا 75/0نيمسال  4امتياز،  1نيمسال  3 امتياز 1 ناپيوستهطول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد  6

 نيمسال امتيازی ندارد.  5امتياز و بيش از  5/0

 5/1 برگزيدگان المپيادهای علمي دانشجويي 7

 امتيازا

تا  7امتياز، رتبه  1، 6تا  4امتياز، رتبه  5/1، 3تا 1رتبه 

تا  13امتياز و رتبه  5/0، 12تا  10امتياز، رتبه 75/0، 9

 امتياز 15،25/0

 4طبق جدول شماره  امتياز 2 داشتن مدرك زبان معتبر 8

 5/8 جمع

 امتياز
 

 

نيمسال و كارشناسي  9ريزی آموزش عالي در دوره كارشناسي برای شورای برنامه هايي كه طبق مصوبة*رشته

وسته ) با حداكثر ـآموختگان دوره كارشناسي ارشد پيدانش اند،نيمسال تصويب شده 5ته برای ارشد ناپيوس

 اند، با نظر كميتةنامه خود دفاع نكردهنيمسال تحصيلي ( و دانشجويان شاغل به تحصيل كه از پايان 12سنوات 

 مند شوند.بهره 2جدول  6و  5های توانند از مجموع امتيازات رديفكننده ميمصاحبه

 امتیاز مصاحبه -3جدول شماره 

 نحوه ارزيابي حداكثر امتياز نوع فعاليت

  30 جمع امتياز مصاحبه

 

كننده و گروه آموزشي مربوط محاسبه ، بر اساس رای كميتة مصاحبه3و  2 ،1ول اهای جد*امتياز تمام رديف

 شود.مي
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 همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی -4جدول شماره 

MSRT 
(MCHE) 

IEALTS 
Academic 

TOEFL 
(IBT) 

TOEFL 
(CBT) 

 

TOEFL 
PAPER 

+TOLOMO 

 

 امتياز تخصيصي 

 2 637-677 270-300 110-120 و باالتر 8 100-80

79-75 5/7 109-102 269-253 636-607 75/1 

74-70 7 101-94 252-240 606-587 5/1 

69-65 5/6 93-79 239-213 586-550 25/1 

64-60 6 78-60 212-168 549-495 1 

59-55 5/5 59-46 166-137 494-450 75/0 

54-50 5 45-35 136-108 449-420 5/0 

49-45 5/4 34-29 107-93 419-393 25/0 

 آدرس گروههای آموزشی جهت مراجعه حضوری -5جدول شماره 

 آدرس محل مصاحبه گروههای آموزشی ردیف

 پرديس نازلو  –جاده سرو  11كيلومتر  -اروميه  دانشكده علوم علوم پايه 1

 پرديس نازلو  –جاده سرو  11كيلومتر  -اروميه  دانشكده فني و مهندسي مهندسي  فني و 2

 پرديس نازلو  –جاده سرو  11كيلومتر  -اروميه  دانشكده كشاورزی كشاورزی 3

 پرديس نازلو  –جاده سرو  11كيلومتر  -اروميه  دانشكده دامپزشكي دامپزشكي 4

 پرديس نازلو –جاده سرو  11كيلومتر  -اروميه  دانشكده اقتصاد مديريت مجموعه علوم اقتصادی  5

 پرديس نازلو –جاده سرو  11كيلومتر  -اروميه  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي مجموعه تربيت بدني 6

 پرديس نازلو  –جاده سرو  11كيلومتر  -اروميه  منابع طبيعيدانشكده  منابع طبيعي 7

 روبروی صدا وسيما – 2خيابان والفجر –اروميه  دانشكده ادبيات وعلوم انساني علوم انساني، زبان 8

 پرديس نازلو –جاده سرو  11كيلومتر  -اروميه  دانشكده شيمي شيمي 9

 پرديس نازلو –جاده سرو  11كيلومتر  -اروميه  پيشرفتهدانشكده برق، كامپيوتر و فناوريهای  برق و كامپيوتر 10
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در صورت  98-99متقاضيان پذيرش بدون آزمون سهميه استعدادهای درخشان دكتری تخصصي سال تحصيلي  توجه مهم :

در محل دانشكده مربوطه حضور  زماني مصاحبهحائز شرايط بودن با هماهنگي گروه های مربوطه در ايام ذكر شده در جدول 

 داشته باشند.

 دفتر هدايت استعدادهای درخشان                                                                                                          
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 1398برنامه زمانی انجام مصاحبه از معرفی شدگان آزمون دکتری سال 

 

 1398برنامه زمانی انجام مصاحبه از معرفی شدگان آزمون دکتری سال 

 نام رشته کد 
کد 

 محل
 ظرفیت دوره گرایش نام رشته

تاریخ 

 مصاحبه

 تیر 19 2             روزانه                                                                                  - زبان وادبیات فارسی                                                               1002 زبان وادبیات فارسی                                                               2101

 تیر 19 2 روزانه               ادبیات عرفانی                                                                    زبان وادبیات فارسی                                                               1038 زبان وادبیات فارسی                                                               2101

                                                                                - زبان وادبیات فارسی                                                               1081 زبان وادبیات فارسی                                                               2101

پردیس 

 تیر 19 2 خودگردان      

 تیر 5 2 روزانه               اقتصادمالی                                                                       علوم اقتصادی                                                                     1258 علوم اقتصادی                                                                     2112

 تیر 9 2 روزانه                                                                                              - مدیریت ورزشی                                                                     1339 مدیریت ورزشی                                                        -علوم ورزشی  2115

                                                                                - مدیریت ورزشی                                                                     1364 مدیریت ورزشی                                                        -علوم ورزشی  2115

پردیس 

 تیر 9 2 خودگردان      

 تیر 9 4 روزانه                                                                                              - فیزیولوژی ورزشی                                                                  1370 فیزیولوژی ورزشی                                                     -علوم ورزشی  2116

2116 
 فیزیولوژی ورزشی  -علوم ورزشی 

                                                                                - فیزیولوژی ورزشی                                                                  1399

پردیس 

 تیر 9 4 خودگردان      

 تیر 9 2 روزانه                                                                                              - رفتارحرکتی                                                                       1421 رفتارحرکتی وروان شناسی ورزشی-علوم ورزشی  2118

2118 
 رفتارحرکتی وروان شناسی ورزشی -علوم ورزشی 

                                                                                - رفتارحرکتی                                                                       1431

پردیس 

 تیر 9 2 خودگردان      

 خرداد 29 2 روزانه                                                                                              - مدیریت اموزشی                                                                    1745 مدیریت اموزشی                                                                    2143

 خرداد 26 2 روزانه               مدیریت اموزش عالی                                                                اموزش عالی                                                                       1796 اموزش عالی                                                                       2146

 تیر 3 2 روزانه                                                                                              - حقوق جزاوجرم شناسی                                                               1916 حقوق جزاوجرم شناسی                                                               2155
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 تیر 3 2 روزانه                                                                                              - حقوق خصوصی                                                                       1957 حقوق خصوصی                                                                       2157

 تیر 9 3 روزانه                                                                                              - حسابداری                                                                         2224 حسابداری                                                                         2173

 خرداد 18 2 روزانه               زمین شناسی زیست محیطی                                                            علوم زمین                                                                        2349 زمین شناسی زیست محیطی                                                            2206

 مرداد 5 5 روزانه               شیمی الی                                                                         شیمی                                                                             2436 شیمی الی                                                                  -شیمی  2212

 شیمی الی                                                                         شیمی                                                                             2499 شیمی الی                                                                  -شیمی  2212

پردیس 

 مرداد 5 5 خودگردان      

 مرداد 5 3 روزانه               شیمی تجزیه                                                                       شیمی                                                                             2510 شیمی تجزیه                                                                -شیمی  2213

 تیر 3 4 روزانه                                                                                              - فیزیولوژی                                                     -زیست شناسی گیاهی  2657 فیزیولوژی                                                     -زیست شناسی گیاهی  2220

                                                                                - فیزیولوژی                                                     -زیست شناسی گیاهی  2673 فیزیولوژی                                                     -زیست شناسی گیاهی  2220

پردیس 

 تیر 3 4 خودگردان      

 تیر 23 3 روزانه               انالیز                                                                           ریاضی                                                                            2829 ریاضی محض                                                                        2233

 تیر 23 2 روزانه               هندسه /توپولوژی /                                                                ریاضی                                                                            2867 ریاضی محض                                                                        2233

 تیر 24 2 روزانه               ذرات بنیادی ونظریه میدان ها                                                      فیزیك                                                                            3048 فیزیك                                                                            2238

 تیر 24 3 روزانه               اپتیك ولیزر                                                                      فیزیك                                                                            3068 فیزیك                                                                            2238

 تیر 24 2 روزانه               فیزیك ماده چگال                                                                  فیزیك                                                                            3099 فیزیك                                                                            2238

 تیر 24 1 روزانه               فیزیك هسته ای                                                                    فیزیك                                                                            3153 فیزیك                                                                            2238

 فیزیك ماده چگال                                                                  فیزیك                                                                            3235 فیزیك                                                                            2238

پردیس 

 تیر 24 2 خودگردان      

 تیر 26 2 روزانه               الكترونیك                                                                        مهندسی برق                                                                       3310 الكترونیك                                                           -مهندسی برق  2301

 تیر 26 2 روزانه               مخابرات میدان وموج                                                               مهندسی برق                                                                       3361 مخابرات                                                             -مهندسی برق  2302

 تیر 26 2 روزانه               مخابرات سیستم                                                                    مهندسی برق                                                                       3382 مخابرات                                                             -مهندسی برق  2302

 مخابرات میدان وموج                                                               مهندسی برق                                                                       3436 مخابرات                                                             -مهندسی برق  2302

پردیس 

 تیر 26 2 خودگردان      
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 مخابرات سیستم                                                                    مهندسی برق                                                                       3441 مخابرات                                                             -مهندسی برق  2302

پردیس 

 تیر 26 2 خودگردان      

 تیر 26 3 روزانه               قدرت                                                                             مهندسی برق                                                                       3449 قدرت                                                                -مهندسی برق  2304

 تیر 26 5 روزانه               سازه                                                                             مهندسی عمران                                                                     3563 سازه                                                              -مهندسی عمران  2307

 سازه                                                                             مهندسی عمران                                                                     3602 سازه                                                              -مهندسی عمران  2307

پردیس 

 تیر 26 5 خودگردان      

 تیر 26 2 روزانه               ژئوتكنیك                                                                         مهندسی عمران                                                                     3632 ژئوتكنیك                                                          -مهندسی عمران  2309

 تیر 26 2 روزانه               اب وسازه های هیدرولیكی                                                           مهندسی عمران                                                                     3669 اب وسازه های هیدرولیكی                                            -مهندسی عمران  2310

 3 روزانه               طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیك کنترل وارتعاشات                                 مهندسی مكانیك                                                                    3863 دینامیك کنترل وارتعاشات                                          -مهندسی مكانیك  2323

 23و  22

 تیر

 5 روزانه               تبدیل انرژی                                                                      مهندسی مكانیك                                                                    3909 تبدیل انرژی                                                      -مهندسی مكانیك  2324

 23و  22

 تیر

 تبدیل انرژی                                                                      مهندسی مكانیك                                                                    3961 تبدیل انرژی                                                      -مهندسی مكانیك  2324

پردیس 

 5 خودگردان      

 23و  22

 تیر

 تیر 12 2 روزانه               شبكه های کامپیوتری                                                               مهندسی کامپیوتر                                                                  4282 شبكه ورایانش                                                    -مهندسی کامپیوتر 2357

 خرداد 29 3 روزانه               طراحی ماشین های کشاورزی                                                          مهندسی مكانیك بیوسیستم                                                           4479 مهندسی مكانیك بیوسیستم                                                           2404

 خرداد 29 2 روزانه               فناوری پس ازبرداشت                                                               مهندسی مكانیك بیوسیستم                                                           4495 مهندسی مكانیك بیوسیستم                                                           2404

 تیر 15 3 روزانه               فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی                                       علوم ومهندسی باغبانی                                                             4522 علوم ومهندسی باغبانی                                                             2406

 تیر 15 3 روزانه               اصالح وبیوتكنولوژی گیاهان باغبانی                                                علوم ومهندسی باغبانی                                                             4538 علوم ومهندسی باغبانی                                                             2406

 تیر 5 2 روزانه               صنایع غذایی                                                                      علوم ومهندسی صنایع غذایی                                                         4567 علوم ومهندسی صنایع غذایی                                                         2412

 تیر 5 2 روزانه               شیمی موادغذایی                                                                   علوم ومهندسی صنایع غذایی                                                         4573 علوم ومهندسی صنایع غذایی                                                         2412

 تیر 5 2 روزانه               فناوری موادغذایی                                                                 علوم ومهندسی صنایع غذایی                                                         4578 علوم ومهندسی صنایع غذایی                                                         2412
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 تیر 5 1 روزانه               زیست فناوری موادغذایی                                                            علوم ومهندسی صنایع غذایی                                                         4588 علوم ومهندسی صنایع غذایی                                                         2412

 تیر 3 3 روزانه                                                                                              - مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک                                                4668 مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک                                                2420

                                                                                - مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک                                                4699 مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک                                                2420

پردیس 

 تیر 3 3 خودگردان      

 تیر 10 2 روزانه               تغذیه طیور                                                                       علوم دامی                                                                        4760 علوم دامی                                                                        2424

 تغذیه طیور                                                                       علوم دامی                                                                        4812 علوم دامی                                                                        2424

پردیس 

 تیر 10 2 خودگردان      

 تیر 10 3 روزانه               ابیاری وزهكشی                                                                    علوم ومهندسی اب                                                                  4817 ابیاری وزهكشی                                                  -علوم ومهندسی اب  2427

 ابیاری وزهكشی                                                                    علوم ومهندسی اب                                                                  4841 ابیاری وزهكشی                                                  -علوم ومهندسی اب  2427

پردیس 

 تیر 10 3 خودگردان      

 تیر 10 2 روزانه               سازه های ابی                                                                     علوم ومهندسی اب                                                                  4846 سازه های ابی                                                   -علوم ومهندسی اب  2428

 تیر 10 3 روزانه               منابع اب                                                                         علوم ومهندسی اب                                                                  4870 منابع اب                                                       -علوم ومهندسی اب  2429

 تیر 11 3 روزانه                                                                                              - ژنتیك وبه نژادی گیاهی                                                            4885 ژنتیك وبه نژادی گیاهی                                                            2431

 تیر 4 3 روزانه               فیزیولوژی گیاهان زراعی                                                           اگروتكنولوژی                                                                     4921 اگروتكنولوژی                                                                     2432

 تیر 4 3 روزانه               اکولوژی گیاهان زراعی                                                             اگروتكنولوژی                                                                     4949 اگروتكنولوژی                                                                     2432

 تیر 1 3 روزانه                                                                                              - حشره شناسی کشاورزی                                                               5080 حشره شناسی کشاورزی                                                               2439

                                                                                - حشره شناسی کشاورزی                                                               5099 حشره شناسی کشاورزی                                                               2439

پردیس 

 تیر 1 3 خودگردان      

 خرداد 28 3 روزانه               مدیریت جنگل                                                                      علوم ومهندسی جنگل                                                                5128 مدیریت جنگل                                                  -علوم ومهندسی جنگل  2441

 خرداد 28 2 روزانه               علوم زیستی جنگل                                                                  علوم ومهندسی جنگل                                                                5147 علوم زیستی جنگل                                              -علوم ومهندسی جنگل  2443

 خرداد 22 2 روزانه               تكثیروپرورش ابزیان                                                               علوم ومهندسی شیالت                                                               5160 تكثیروپرورش ابزیان                                          -علوم ومهندسی شیالت  2444

 تیر 1 2 روزانه               حفاظت اب وخاک                                                                    علوم ومهندسی ابخیز                                                               5218 علوم ومهندسی ابخیز                                                               2450

 تیر 1 2 روزانه               مدیریت حوزه های ابخیز                                                            علوم ومهندسی ابخیز                                                               5226 علوم ومهندسی ابخیز                                                               2450
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 خرداد 22 2 روزانه                                                                                              - جراحی دامپزشكی /دستیاری /                                                        5312 جراحی دامپزشكی                                                                   2701

 خرداد 25 1 روزانه                                                                                              - مامائی وبیماری های تولیدمثل دام /دستیاری /                                       5317 مامائی وبیماری های تولیدمثل دام                                                  2702

 خرداد 25 3 روزانه                                                                                              - بیماری های داخلی دام های بزرگ /دستیاری /                                         5328 بیماری های داخلی دام های بزرگ                                                    2704

 خرداد 22 2 روزانه                                                                                              - پاتولوژی دامپزشكی                                                                5340 پاتولوژی دامپزشكی                                                                2707

 خرداد 25 3 روزانه                                                                                              - بهداشت موادغذایی                                                                 5358 بهداشت موادغذایی                                                                 2711

 خرداد 22 3 روزانه                                                                                              - انگل شناسی                                                                       5368 انگل شناسی دامپزشكی                                                              2714

 خرداد 27 2 روزانه                                                                                              - باکتری شناسی                                                                     5373 باکتری شناسی                                                                     2715

 خرداد 20 1 روزانه                                                                                              - ایمنی شناسی                                                                      5386 ایمنی شناسی                                                                      2718

 خرداد 25 2 روزانه                                                                                              - فیزیولوژی                                                                        5403 فیزیولوژی                                                                        2723

 خرداد 20 2 روزانه                                                                                              - اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای                                                    5409 اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای                                                    2724

 خرداد 25 3 روزانه                                                                                              - بافت شناسی مقایسه ای                                                             5413 بافت شناسی مقایسه ای                                                             2725

                                                                                - بافت شناسی مقایسه ای                                                             5418 بافت شناسی مقایسه ای                                                             2725

پردیس 

 خرداد 25 3 خودگردان      

 تیر 15 4 روزانه                                                                                              - اموزش زبان انگلیسی                                                               5434 اموزش زبان انگلیسی                                                               2805

                                                                                - اموزش زبان انگلیسی                                                               5459 اموزش زبان انگلیسی                                                               2805

پردیس 

 تیر 15 4 خودگردان      

 

 

 تا پایان وقت اداری همان روز می باشد.ساعت شروع مصاحبه از ابتدای ساعت اداری ایام مذکور در جدول فوق 


