
 

 

 بسمه تعالی

 9318سال  کشاورزیرشته های ( Ph.D: ویژه جاماندگان از مصاحبه تخصصی دکتری ) 4اطالعیه شماره 

دانشگاه لرستان بوده ولی به هر دلیلی از طرف بدینوسیله به اطالع آن دسته از داوطلبانی که حائز حد نصابهای اعالم شده 

تاریخ مصاحبه جاماندگان از مصاحبه در  :شرکت نمایند می رساندتخصصی رر در آزمون مصاحبه نتوانسته اند در موعد مق

مقرر به منزله انصراف از  . بدیهی است عدم حضور در زمانکد رشته محل های مختلف بر اساس جدول ذیل می باشد

 مصاحبه تخصصی بوده و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

 
کد رشته  م رشته امتحانیناردیف

 محل

تاریخ  دوره نام رشته*گرایش

 مصاحبه 

 
تیر 4 روزانه گياهان باغبانی فيزيولوژي توليدوپس ازبرداشت 4534 علوم ومهندسی باغبانی                                                            

 مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك                                                
تیر 4 روزانه - 4669  

  مديريت منابع خاك                                                               
4710 

تیر 4 روزانه فيزيك وحفاظت خاك  

 مديريت منابع خاك                                                                
4717 

تیر 4 روزانه منابع خاك وارزيابی اراضی  

 علوم دامی                                                                       
4745 

تیر 4 روزانه تغذيه دام  

 علوم دامی                                                                       
4777 

تیر 4 روزانه تغذيه طيور  

 دامی                                                                       علوم 
4810 

تیر 4 پرديس خودگردان تغذيه دام  

 علوم دامی                                                                       
4816 

تیر 4 پرديس خودگردان تغذيه طيور  

 سازه هاي ابی                                                   -علوم ومهندسی اب 
4857 

تیر 4 روزانه سازه هاي ابی  

 سازه هاي ابی                                                   - علوم ومهندسی اب
4869 

تیر 4 پرديس خودگردان سازه هاي ابی  

 ژنتيك وبه نژادي گياهی                                                           
تیر 4 روزانه - 4902  

 اگروتكنولوژي                                                                    
4944 

تیر 4 روزانه فيزيولوژي گياهان زراعی  

                                                        اگروتكنولوژي             
4969 

تیر 4 روزانه اكولوژي گياهان زراعی  

 اگروتكنولوژي                                                                    
5006 

تیر 4 پرديس خودگردان فيزيولوژي گياهان زراعی  

 اگروتكنولوژي                                                                    
5009 

تیر 4 پرديس خودگردان اكولوژي گياهان زراعی  

                                              بيوتكنولوژي كشاورزي                
تیر 4 روزانه - 5034  

 بيوتكنولوژي كشاورزي                                                             
5048 - 

تیر 4 پرديس خودگردان  

 حشره شناسی كشاورزي                                                              
5089 - 

تیر 4 روزانه  

                                    بيماري شناسی گياهی                           
5115 - 

تیر 4 روزانه  



 مديريت جنگل                                                  -علوم ومهندسی جنگل 
5134 

تیر 4 روزانه مديريت جنگل  

 مديريت جنگل                                                  -علوم ومهندسی جنگل 
5140 

تیر 4 پرديس خودگردان مديريت جنگل  

                          علوم زيستی جنگل                     -علوم ومهندسی جنگل 
5153 

تیر 4 روزانه علوم زيستی جنگل  

 علوم ومهندسی ابخيز                                                              
5230 

تیر 4 روزانه مديريت حوزه هاي ابخيز  

 

 بعد از فرودگاه، دانشكده كشاورزي انديمشك، -جاده خرم آباد 21خرم آباد، كيلومتر  محل برگزاری مصاحبه:

 صبح 8 ساعت حضور:

 
 

 « مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه لرستان» 


