
  زمان  رشته

  ٠٥/٠٧/٩٩  زيست شناسي سلولي و مولكولي

  ٠١/٠٧/٩٩ شناسي  بوم -گياهي شناسي زيست

  ٠٢/٠٧/٩٩  شناخت و مغز -اعصاب  علوم
  ٠٨/٠٧/٩٩  آلي شيمي

  ٠٩/٠٧/٩٩  بيوشيمي

  ٠٣/٠٧/٩٩و  ٠٢/٠٧/٩٩  فيزيك شيمي
  ٠٧/٠٧/٩٩  معدني شيمي

  ٠٦/٠٧/٩٩  فيزيك

    
  ٢/٧/٩٩و  ١/٧/٩٩  مديريت

  ٣/٠٧/٩٩  حقوق خصوصي

  ٠٧/٠٧/٩٩و  ٠٦/٠٧/٩٩  اقتصاد
  ١٠/٠٧/٩٩  حقوق جزا و جرم شناسي

  ١٣/٠٧/٩٩و  ١٢/٧/٩٩  حسابداري

  ١٤/٠٧/٩٩و  ١٣/٠٧/٩٩  علوم سياسي
    

  ٠٩/٧/٩٩  شناسي دامپزشكيانگل

  ١٢/٠٧/٩٩  جراحي دامپزشكي
  ٠٨/٧/٩٩  پاتولوژي

  ٠٥/٠٧/٩٩  كلينيكال پاتولوژي

  ٠٦/٠٧/٩٩  هاي بزرگهاي داخلي دامبيماري
  ٠٧/٠٧/٩٩  فيزيولوژي

  ٠٧/٠٧/٩٩  ايبافت شناسي مقايسه
    

             جهت اطالع از زمان بندي مصاحبه (   مهندسي شيمي                                 

  )مراجعه نماييد ( che.um.ac.ir )به سايت گروه                                                                
٣١/٦/٩٩  

  ٠٣/٧/٩٩  كنترلمهندسي برق گرايش 
  ٠٥/٠٧/٩٩  مهندسي برق گرايش قدرت

٠٥/٠٧/٩٩  مهندسي برق گرايش مخابرات  

١٣٩٩تاريخ مصاحبه دكتري   



٠٨/٠٧/٩٩  مهندسي برق گرايش الكترونيك  

٠٣/٠٧/٩٩  مهندسي برق گرايش بيوالكتريك  

١٣/٠٧/٩٩  مهندسي صنايع  

٢/٧/٩٩و  ٣١/٦/٩٩  مهندسي مكانيك  

١٠/٠٧/٩٩  مهندسي كامپيوتر  

٠٧/٠٧/٩٩  سازه-مهندسي عمران  

٠٨/٠٧/٩٩  ژئوتكنيك-مهندسي عمران  

١٠/٠٧/٩٩  آب وسازه هاي هيدروليكي-مهندسي عمران  

٠٢/٠٧/٩٩و  ٠١/٠٧/٩٩  مهندسي مواد و متالورژي  

   

٠٢/٠٧/٩٩و  ١٠/٠٧/٩٩  رياضي كاربردي  

١٠/٠٧/٩٩  آمار  

   

٠٨/٠٧/٩٩و  ٠٧/٠٧/٩٩و  ٠٦/٠٧/٩٩ برنامه ريزي درسي  

٠٧/٠٧/٩٩و  ٠٦/٠٧/٩٩ روان شناسي تربيتي  

٠٩/٠٧/٩٩ روان شناسي  

٠٨/٠٧/٩٩ روان شناسي شناختي  

   

 مهندسي آبخيز علوم و
  ٠٩/٠٧/٩٩تا  ٠٥/٠٧/٩٩از 
  ١٣/٠٧/٩٩و  ١٢/٠٧/٩٩و 

  ٠٦/٠٧/٩٩و  ٠٥/٠٧/٩٩  تغذيه علوم دامي گرايش تغذيه دام

  ٠٦/٠٧/٩٩و  ٠٥/٠٧/٩٩  تغذيه علوم دامي گرايش تغذيه طيور

  ٠٦/٠٧/٩٩و  ٠٥/٠٧/٩٩  تغذيه علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور
  ٠١/٠٧/٩٩  بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشتمهندسي مكانيك 

علوم و مهندسي باغباني گرايش فيزيولوژي توليد و پس از برداشت 
  گياهان باغباني

١٢/٠٧/٩٩  

  ١٢/٠٧/٩٩  علوم و مهندسي باغباني گرايش اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني

 مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك گرايش شيمي، حاصلخيزي
  خاك و تغذيه گياه

١٤/٠٧/٩٩  

  ٠٦/٠٧/٩٩و  ٠٥/٠٧/٩٩  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي

  ٠٦/٠٧/٩٩و  ٠٥/٠٧/٩٩  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه
  ٠٦/٠٧/٩٩و  ٠٥/٠٧/٩٩  علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي

  ٠٥/٠٧/٩٩  بيوتكنولوژي



 

   

  ٠٦/٠٧/٩٩و  ٠٥/٠٧/٩٩  كشاورزي اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي

  ٠٦/٠٧/٩٩و  ٠٥/٠٧/٩٩  اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست
  ٠٩/٠٧/٩٩  حشره شناسي كشاورزي
  ٠٩/٠٧/٩٩  بيماري شناسي گياهي

  ١٣/٠٧/٩٩ اگرواكولوژي
  ٣٠/٦/٩٩  علوم علفهاي هرز

  ٠٦/٠٧/٩٩ فيزيولوژي گياهان زراعي

  ٠٩/٠٧/٩٩و  ٠٨/٠٧/٩٩ مهندسي مواد غذايي
  ١٤/٠٧/٩٩ شيمي مواد غذايي

  ١٥/٠٧/٩٩و  ١٤/٠٧/٩٩ زيست فناوري
  ١٦/٠٧/٩٩و  ١٥/٠٧/٩٩  فناوري مواد غذايي

    

  ٠٤/٠٧/٩٩و  ٠٣/٠٧/٩٩و  ٠٢/٠٧/٩٩  اديان و عرفان
  ٠٤/٠٧/٩٩و  ٠٣/٠٧/٩٩و  ٠٢/٠٧/٩٩  تاريخ و تمدن ملل اسالمي
  ٠٤/٠٧/٩٩و  ٠٣/٠٧/٩٩و  ٠٢/٠٧/٩٩  فقه و مباني حقوق اسالمي

  ٠٤/٠٧/٩٩و  ٠٣/٠٧/٩٩و  ٠٢/٠٧/٩٩  فلسفه و حكمت اسالمي
  ٠٤/٠٧/٩٩و  ٠٣/٠٧/٩٩و  ٠٢/٠٧/٩٩  معارف اسالمي

  ٠٤/٠٧/٩٩و  ٠٣/٠٧/٩٩  علوم قرآن و حديث

    
  ٠٣/٠٧/٩٩و  ٠٢/٠٧/٩٩و  ٠١/٠٧/٩٩  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عرفاني

  ٠٣/٠٧/٩٩و  ٠٢/٠٧/٩٩و  ٠١/٠٧/٩٩  حماسيزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

  ٠٣/٠٧/٩٩و  ٠٢/٠٧/٩٩و  ٠١/٠٧/٩٩  زبان و ادبيات فارسي گرايش محض
  ٠٧/٠٧/٩٩و  ٠٦/٠٧/٩٩و  ٠٥/٠٧/٩٩  زبان شناسي همگاني
  ٠٧/٠٧/٩٩و  ٠٦/٠٧/٩٩و  ٠٥/٠٧/٩٩  زبان شناسي شناختي

  ١٥/٠٧/٩٩تا  ١٢/٠٧/٩٩  روستايي ريزي جغرافيا و برنامه
١٥/٠٧/٩٩تا  ١٢/٠٧/٩٩  جغرافيا و برنامه ريزي شهري  

١٥/٠٧/٩٩تا  ١٢/٠٧/٩٩  جغرافياي سياسي  

١٥/٠٧/٩٩تا  ١٢/٠٧/٩٩  ژئومورفولوژي  

  ٠٢/٠٧/٩٩و  ٠١/٠٧/٩٩  جامعه شناسي اقتصادي و توسعه
  ١٦/٠٧/٩٩و  ١٥/٠٧/٩٩  زبان و ادبيات عربي

  ١٠/٠٧/٩٩و  ٠٩/٠٧/٩٩  زبان انگليسي



 


