
 رشته  به تفکیکپیشنهادي سازمان سنجش تاریخ مصاحبه 
 

 نام رشته کد 
کد 
 دوره گرایش محل

تاریخ 
 مصاحبه

 خرداد 25 روزانه               شیمی فیزیک                                                                       2401 شیمی فیزیک                                                                -شیمی  2211

 خرداد 25 روزانه               شیمی الی                                                                         2458 شیمی الی                                                                  -شیمی  2212

 خرداد 25 پردیس خودگردان       شیمی الی                                                                         2504 شیمی الی                                                                  -شیمی  2212

 خرداد 25 روزانه               شیمی تجزیه                                                                       2532 شیمی تجزیه                                                                -شیمی  2213

 خرداد 25 پردیس خودگردان       شیمی تجزیه                                                                       2574 شیمی تجزیه                                                                -شیمی  2213

 خرداد 25 روزانه               شیمی معدنی                                                                       2595 شیمی معدنی                                                                -شیمی  2214

 تیر 5 روزانه                                                                                              - 2773 امار                                                                             2232

 خرداد 26 روزانه                                                                                              - 2949 ریاضی کاربردي                                                                    2234

 تیر 5 روزانه               ذرات بنیادي ونظریه میدان ها                                                      3059 فیزیک                                                                            2238

 تیر 5 روزانه               فیزیک ماده چگال                                                                  3116 فیزیک                                                                            2238

 تیر 5 روزانه               فیزیک هسته اي                                                                    3161 فیزیک                                                                            2238

 خرداد 21 روزانه               الکترونیک                                                                        3326 الکترونیک                                                           -مهندسی برق  2301

 خرداد 21 روزانه               مخابرات میدان وموج                                                               3372 مخابرات                                                             -مهندسی برق  2302

 خرداد 21 روزانه               مخابرات سیستم                                                                    3396 مخابرات                                                             -مهندسی برق  2302

 خرداد 21 روزانه               قدرت                                                                             3470 قدرت                                                                -مهندسی برق  2304

 خرداد 21 روزانه               کنترل                                                                            3531 کنترل                                                               -مهندسی برق  2305

 تیر 5 روزانه               سازه                                                                             3576 سازه                                                              -مهندسی عمران  2307

 تیر 5 پردیس خودگردان       سازه                                                                             3608 سازه                                                              -مهندسی عمران  2307

 تیر 5 روزانه               اب وسازه هاي هیدرولیکی                                                           3677 اب وسازه هاي هیدرولیکی                                            -مهندسی عمران  2310

 تیر 5 روزانه               مهندسی ومدیریت منابع اب                                                          3725 مدیریت منابع اب                                                   -مهندسی عمران  2313

 تیر 12 روزانه               ساخت وتولید                                                                      3781 ساخت وتولید                                                      -مهندسی مکانیک  2321

 تیر 12 روزانه               طراحی کاربردي                                                                    3821 مکانیک جامدات                                                    -مهندسی مکانیک  2322

 تیر 12 پردیس خودگردان       طراحی کاربردي                                                                    3858 مکانیک جامدات                                                    -مهندسی مکانیک  2322

 3875 دینامیک کنترل وارتعاشات                                          -مهندسی مکانیک  2323
طراحی کاربردي شاخه تخصصی دینامیک کنترل 

 تیر 12 روزانه               وارتعاشات                                

 تیر 12 روزانه               تبدیل انرژي                                                                      3926 تبدیل انرژي                                                      -مهندسی مکانیک  2324

 تیر 12 پردیس خودگردان       تبدیل انرژي                                                                      3966 تبدیل انرژي                                                      -مهندسی مکانیک  2324

 خرداد 20 روزانه               اکتشاف موادمعدنی                                                                 4047 اکتشاف                                                             -مهندسی معدن  2335

 خرداد 20 نوبت دوم             اکتشاف موادمعدنی                                                                 4054 اکتشاف                                                             -مهندسی معدن  2335

 خرداد 20 روزانه               استخراج موادمعدنی                                                                4060 استخراج                                                            -مهندسی معدن  2336

 خرداد 20 نوبت دوم             استخراج موادمعدنی                                                                4066 استخراج                                                            -مهندسی معدن  2336

 خرداد 20 روزانه               فراوري موادمعدنی                                                                 4072 فراوري موادمعدنی                                                   -مهندسی معدن  2337

 خرداد 20 نوبت دوم             فراوري موادمعدنی                                                                 4078 فراوري موادمعدنی                                                   -مهندسی معدن  2337

 خرداد 20 روزانه               مکانیک سنگ                                                                       4084 مکانیک سنگ                                                         -مهندسی معدن  2338

 خرداد 20 نوبت دوم             مکانیک سنگ                                                                       4089 مکانیک سنگ                                                         -مهندسی معدن  2338

 خرداد 21 روزانه                                                                                              - 4096 پلیمر                                                              -مهندسی پلیمر 2339



 خرداد 21 نوبت دوم                                                                                            - 4103 پلیمر                                                              -مهندسی پلیمر 2339

 خرداد 19 روزانه               بیومتریال                                                                        4146 بیومتریال                                                         -مهندسی پزشکی  2349

 تیر 10 روزانه                                                                                              - 4162 مهندسی صنایع                                                                     2350

 خرداد 28 روزانه               نرم افزار                                                                        4217 نرم افزاروالگوریتم                                              -مهندسی کامپیوتر 2354

2355 
معماري سیستم هاي -مهندسی کامپیوتر

 خرداد 28 روزانه               معماري سیستم هاي کامپیوتري                                                       4242 کامپیوتري                                      

 خرداد 28 روزانه               هوش مصنوعی ورباتیکز                                                              4261 هوش مصنوعی                                                      -مهندسی کامپیوتر 2356

 خرداد 21 روزانه                                                                                              - 4321 مهندسی موادومتالورژي                                                             2359

 خرداد 21 پردیس خودگردان                                                                                      - 4353 مهندسی موادومتالورژي                                                             2359

 تیر 5 روزانه                                                                                              - 4368 مهندسی شیمی                                                                      2360

 تیر 5 نوبت دوم                                                                                            - 4389 مهندسی شیمی                                                                      2360

 تیر 5 پردیس خودگردان                                                                                      - 4401 مهندسی شیمی                                                                      2360

 خرداد 25 روزانه               نانومواد                                                                         4418 نانومواد                                                            -فناوري نانو 2363

 خرداد 19 روزانه               تکنولوژي نساجی                                                                   4449 تکنولوژي نساجی                                                    -مهندسی نساجی  2370

 خرداد 19 نوبت دوم             تکنولوژي نساجی                                                                   4453 تکنولوژي نساجی                                                    -مهندسی نساجی  2370

 خرداد 19 روزانه               شیمی نساجی وعلوم الیاف                                                           4455 شیمی نساجی وعلوم الیاف                                            -مهندسی نساجی  2371

 خرداد 19 نوبت دوم             شیمی نساجی وعلوم الیاف                                                           4458 شیمی نساجی وعلوم الیاف                                            -مهندسی نساجی  2371

 خرداد 20 روزانه                                                                                              - 4472 علوم ومهندسی محیطزیست                                                            2401

 خرداد 20 نوبت دوم                                                                                            - 4477 علوم ومهندسی محیطزیست                                                            2401

 خرداد 22 روزانه               طراحی ماشین هاي کشاورزي                                                          4488 مهندسی مکانیک بیوسیستم                                                           2404

 خرداد 25 روزانه               فیزیولوژي تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی                                       4531 علوم ومهندسی باغبانی                                                             2406

 خرداد 19 روزانه               صنایع غذایی                                                                      4569 علوم ومهندسی صنایع غذایی                                                         2412

 خرداد 19 روزانه               فناوري موادغذایی                                                                 4582 علوم ومهندسی صنایع غذایی                                                         2412

 خرداد 20 روزانه               شیمی حاصل خیزي خاك وتغذیه گیاه                                                   4680 مدیریت حاصل خیزي وزیست فناوري خاك                                                2420

 خرداد 20 روزانه               بیولوژي وبیوتکنولوژي خاك                                                         4687 مدیریت حاصل خیزي وزیست فناوري خاك                                                2420

 خرداد 20 روزانه               فیزیک وحفاظت خاك                                                                 4708 مدیریت منابع خاك                                                                 2421

 خرداد 20 روزانه               منابع خاك وارزیابی اراضی                                                         4715 مدیریت منابع خاك                                                                 2421

 خرداد 25 روزانه               فیزیولوژي دام وطیور                                                              4727 علوم دامی                                                                        2424

 خرداد 25 روزانه               تغذیه دام                                                                        4739 علوم دامی                                                                        2424

 خرداد 25 روزانه               ژنتیک واصالح دام وطیور                                                           4754 علوم دامی                                                                        2424

 خرداد 22 روزانه               ابیاري وزهکشی                                                                    4828 ابیاري وزهکشی                                                  -علوم ومهندسی اب  2427

 تیر 2 روزانه                                                                                              - 4899 ژنتیک وبه نژادي گیاهی                                                            2431

 خرداد 20 روزانه               فیزیولوژي گیاهان زراعی                                                           4935 اگروتکنولوژي                                                                     2432

 خرداد 25 روزانه                                                                                              - 5110 بیماري شناسی گیاهی                                                               2440

 خرداد 19 روزانه               تکثیروپرورش ابزیان                                                               5163 تکثیروپرورش ابزیان                                          -علوم ومهندسی شیالت  2444

 خرداد 19 نوبت دوم             تکثیروپرورش ابزیان                                                               5174 تکثیروپرورش ابزیان                                          -علوم ومهندسی شیالت  2444

 خرداد 19 روزانه                                                                                              - 5196 علوم ومهندسی مرتع                                                                2448

 خرداد 19 نوبت دوم                                                                                            - 5201 علوم ومهندسی مرتع                                                                2448

 
 


