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9/4/1400 ----------- شناسي گياهيبيماري    33052246 -آقاي کریمي  

10/3/1400 ----------- يتوسعه کشاورز  
 (نيا فرخ خانم) 33054573

 (بادسار آقاي دکتر) 33054338

 

12/3/1400 يعيو منابع طب داریپا يکشاورز جیترو داریپا يو آموزش کشاورز جیترو   

26/3/1400 ستیز طيو مح داریپا يآموزش کشاورز داریپا يو آموزش کشاورز جیترو   

19/3/1400 يزراع اهانيگ يولوژیزيف يآگروتکنولوژ  

 خانم شفيعي

02433054554 

 

19/3/1400 يزراع اهانيگ ياکولوژ يآگروتکنولوژ   

23/3/1400 ----------- کشاورزيبيوتکنولوژي    

29/3/1400 ----------- ياهيگ ينژادو به کيژنت   

24/3/1400 دام هیتغذ يعلوم دام  خانم صمدي 

02433052204 

09923399092 

مصاحبه داوطلبان پردیس 

دانشگاه همزمان با داوطلبان 

 روزانه خواهد بود

30/3/1400 وريط هیتغذ يعلوم دام  

1/4/1400 وريو اصالح دام و ط کيژنت يدامعلوم   

25/3/1400 فيزیک و حفاظت خاک منابع خاک تیریمد  

 خانم حسيني

09128420193 

 

31/3/1400 منابع خاک و ارزیابي اراضي منابع خاک تیریمد   

6/4/1400 خيزي خاک و تغذیه گياهشيمي، حاصل خاک يفنّاور ستیو ز يزيخحاصل تیریمد   

2/4/1400 يباغبان اهانيو پس از برداشت گ ديتول يولوژیزيف يعلوم و مهندسي باغبان  

 خالقي خانم

02433054533 

09195249254 

رساله دکتري پذیرفته شدگان در 

 کاري و سبزي کاري ميوه زمينه 

 خواهد بود.

2/4/1400 يباغبان اهانيگ يوتکنولوژياصالح و ب يعلوم و مهندسي باغبان  در شدگان پذیرفته دکتري رساله 

 دارویي و زینتي گياهان  زمينه

 .بود خواهد
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 33052699 30/3/1400  ترکامپيو يمهندس 

داوطلبان کلیه برگزاری مصاحبه 

دانشکده مهندسی در سامانه 

ZCS  دانشگاه به آدرس

https://zcs.znu.ac.ir 
 .خواهد بود

 33052699 11/3/1400 يانرژ لیتبد مکانيک يمهندس

 33052699 19/3/1400 يکاربرد يطراح مکانيک يمهندس

 33052699 31/3/1400 ساخت و توليد مکانيک يمهندس

 33052699 9/3/1400 راه و ترابري عمران يمهندس

 33052699 26/3/1400 يکيدروليه يهاآب و سازه يمهندس عمران يمهندس

 33052699 24/3/1400 ژئوتکنيک عمران يمهندس

 33052699 18/3/1400 سازه عمران يمهندس

 33052699 26/3/1400 کنترل برق يمهندس

 33052699 24/3/1400 قدرت برق يمهندس

 33052699 19/3/1400 کيالکترون برق يمهندس

 

 

 

 

 

 

https://zcs.znu.ac.ir/
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 33052264 22/3/1400 اپتيک و ليزر کیزيف 

33052525 

گروه فیزیک جهت کسب اطالعات بیشتر می  داوطلبان گرامی

 زیر نیز استفاده نمایند.راه اندازی شده توانند از کانال واتساپ 
 

https://chat.whatsapp.com/BkmM9IM5bOVFVKUZsKOa4M 
 

 33052264 25/3/1400 فيزیک ماده چگال کیزيف

33052525 

 33052264 31/3/1400 نجوم و اخترفيزیک کیزيف

33052525 

 33052264 2/4/1400 نانو فتونيک کیزيو فنّاوري نانو ـ نانوف علوم

33052525 

 33052264 2/4/1400 نانو ساختارها کیزيو فنّاوري نانو ـ نانوف علوم

33052525 

 33054040 12/3/1400 هندسه )توپولوژي( ریاضي 

09394536801 

گروه ریاضی جهت کسب اطالعات بیشتر می  داوطلبان گرامی

 زیر نیز استفاده نمایند.راه اندازی شده توانند از کانال واتساپ 
https://chat.whatsapp.com/GvarDsyjghgEh63HkwklS6 

 
 33054040 1/4/1400 آناليز محض ریاضي

09394536801 

گروه شیمی جهت کسب اطالعات بیشتر می  داوطلبان گرامی 33052477 06/4/1400 مريشيمي پل شيمي

 زیر نیز استفاده نمایند.راه اندازی شده توانند از کانال واتساپ 
https://chat.whatsapp.com/DGRpQRVpqewFckpxj7GJga 

 

 33052477 18/3/1400 ------------- کاربردي شيمي

 33052477 25/3/1400 شيمي تجزیه شيمي

 33052477 26/3/1400 شيمي آلي شيمي

 33052477 23/3/1400 شيمي فيزیک شيمي

 

 

https://chat.whatsapp.com/BkmM9IM5bOVFVKUZsKOa4M
https://chat.whatsapp.com/GvarDsyjghgEh63HkwklS6
https://chat.whatsapp.com/DGRpQRVpqewFckpxj7GJga
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خانم دوستي  26/3/1400 ---------- فلسفه و کالم اسالمي   

02433054130 
 

 آقاي محمدي 19/3/1400 ---------- زبان و ادبيات فارسي

02433054106 
 

 آقاي حسين زاده 26/3/1400 ---------- ریزي روستایيجغرافيا و برنامه

02433054203 

 خانم عباسي

02433054295 

 

  31/3/1400 ---------- آب و هواشناسي

  2/4/1400 ---------- ریزي شهريجغرافيا و برنامه

 


