
 

 

 

 
 :تاریخ مصاحبه به تفکیک برای رشته های مختلف به شرح زیر است

 
 تاريخ مصاحبه عنوان رشته كد رشته

 64/1974971 فرآورش -مهندسي پليمر  3704

 64/1974971 فرآورش -نوبت دوم  -مهندسي پليمر  3704

 64/1974970 مهندسي پزشكي _ بيومتلاير 3646

 64/1974970 مهندسي فناوري نانو _ نانومواد //34

 64/1974970 علوم و مهندسي صنايع غذايي _ صنايع غذايي 3617

 64/1974970 علوم و مهندسي صنايع غذايي _ فناوري مواد غذايي 3604

 64/1974970 قابليت -كنترل كيفيت  -داده كاوي  -اتوماسيون  -بورس اعزام به خارج  -مهندسي صنايع  3636

 64/1974970 مهندسي صنايع /363

 64/1974970 مخازن -بورس اعزام به خارج  -مهندسي نفت  3601

 64/1974970 اكتشاف -بورس اعزام به خارج  -مهندسي نفت  3607

 64/1974970 مهندسي موادومتالوژي 34/0

 64/1974970 پرديس -و متالوژي مهندسي مواد  3440

 64/1974970 تكنولوژي صنعتي -بورس اعزام به خارج  -مهندسي نساجي  3344

 64/1974970 مهندسي نساجي_تكنولوژي نساجي 3346

 64/1974970 تكنولوژي نساجي -نوبت دوم  -مهندسي نساجي 3340

 64/1974970 شيمي نساجي وعلوم الياف-مهندسي نساجي 3334

 64/1974970 شيمي نساجي و علوم الياف -نوبت دوم  -مهندسي نساجي 3336

 64/1974970 آبياري و زهكشي /306

 /64/197497 مهندسي معدن _ مكانيك سنگ 3710

 /64/197497 مكانيك سنگ -نوبت دوم  -مهندسي معدن  3707

 /64/197497 مهندسي مكانيك بيوسيستم _ طراحي ماشينهاي كشاورزي 3306

 /64/197497 بيماري شناسي گياهي 3/06

 /64/197497 نوبت دوم -بيماري شناسي گياهي  0//3

 /64/197497 علوم مرتع 6707

 64/1974967 نرم افزار-مهندسي كامپيوتر 3474

 64/1974967 هاي كامپيوتريمعماري سيستم-مهندسي كامپيوتر  3444

 64/1974967 رباتيكزهوش مصنوعي و  -مهندسي كامپيوتر  3437

 64/1974967 مهندسي منابع طبيعي _ محيط زيست)آلودگي محيط زيست( 3314

 64/1974967 مهندسي منابع طبيعي _ محيط زيست)زيستگاهها و تنوع زيستي( 3311

 64/1974967 مهندسي منابع طبيعي _ محيط زيست )ارزيابي و آمايش سرزمين( /331

 64/1974967 گياهيژنتيك و به نژادي  3040

 64/1974964 طراحي فرآيند -بورس اعزام به خارج  -مهندسي شيمي  3444

 64/1974964 مهندسي شيمي 3436

 64/1974964 نوبت دوم -مهندسي شيمي  3411

 64/1974964 پرديس -مهندسي شيمي  3400

 64/1974964 حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه(مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك )شيمي،  -مهندسي كشاورزي 3164

آزمون  ،یک از کد رشته های مورد درخواست چیدر هاین دانشگاه 

 کتبی برگزار نمی نماید.
 



 

 64/1974964 مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك -نوبت دوم  -مهندسي كشاورزي  3113

 64/1974964 تكثير و پرورش آبزيان 6740

 64/1974946 نمونه گيري و سري هاي زماني -بورس اعزام به خارج  -آمار  4001

 64/1974946 آمار /400

 64/1974940 مهندسي مكانيك _ساخت وتوليد 40/6

 64/1974940 مهندسي مكانيك _ طراحي كاربردي)مكانيك جامدات( 4040

 64/1974940 طراحي كاربردي)مكانيك جامدات( -پرديس  -مهندسي مكانيك  /401

 64/1974940 مهندسي مكانيك _ طراحي كاربردي)ديناميك ،كنترل وارتعاشات( 4001

 64/1974940 مكانيك_تبديل انرژيمهندسي  /4/4

 64/1974940 تبديل انرژي -پرديس  -مهندسي مكانيك  4/00

 64/1974946 مهندسي عمران _ سازه 4603

 64/1974946 سازه -پرديس  -مهندسي عمران  4176

 64/1974946 مهندسي عمران _ ژئوتكنيك 4134

 64/1974946 ژئوتكنيك -نوبت دوم  -مهندسي عمران  4114

 64/1974946 مهندسي عمران _ مهندسي و مديريت منابع آب 4047

 64/1973964 مهندسي كشاورزي _ فيزيولوژي دام 3100

 64/1973964 تغذيه دام 3074

 64/1973964 علوم دامي _ اصالح نژاد دام 3060

 64/1973960 شبيه سازي و كنترل -بورس اعزام به خارج  -مهندسي شيمي  3444

 64/1973960 مهندسي كشاورزي _ زراعت /306

 /64/197396 شيمي _ شيمي فيزيك   4340

 /64/197396 شيمي _ شيمي آلي 4301

 /64/197396 شيمي آلي پرديس 4641

 /64/197396 شيمي _ شيمي تجزيه 4663

 /64/197396 شيمي تجزيه پرديس 46/4

 /64/197396 شيمي _ شيمي معدني 4161

 /64/197396 رياضي محض _ جبر 4044

 /64/197396 رياضي محض _ آناليز 4004

 /64/197396 رياضي كاربردي _آناليز عددي 0//4

 /64/197396 فيزيك _ حالت جامد 4640

 /64/197396 فيزيك _ ذرات بنيادي 4630

 /64/197396 فيزيك _ هسته اي 4601

 64/1976976 مهندسي برق _ الكترونيك 4446

 64/1976976 مهندسي برق _ مخابرات ميدان و موج 4404

 64/1976976 مهندسي برق _ مخابرات)سيستم( 4371

 64/1976976 مهندسي برق _ قدرت 4304

 64/1976976 مهندسي برق _ كنترل 4641


