برنامه زمانبندی و راهنمای «آزمون کتبی اختصاصی» رشته گرایشهای دانشکده کشاورزی
(مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس اردیبهشتماه )5931
(جمعه )5931/2/51
برنامه زمانبندی مواد آزمونی
زمان
رشته
بیماری شناسی گیاهی
(قارچشناسی – ویروسشناسی -

9-01:01
مدیریت بیماریهای
گیاهی

01:01-01
قارچشناسی

01-03:01
ویروس شناسی-
پروکاریوتها

03:01-01
نماتد شناسی

نماتدشناسی)
اقتصاد کشاورزی (اقتصاد منابع

طبیعی و محیط زیست)
باغبانی – میوه کاری
(فیزیولوژی و اصالح درختان میوه)

باغبانی – سبزی کاری
(فیزیولوژی و اصالح سبزی)

خاکشناسی
(شیمی و حاصلخیزی خاک)

علوم دامی
(اصالح نژاد دام)

مهندسی منابع آب
مهندسی مکانیک بیوسیستم
(طراحی ماشینهای کشاورزی -

فناوری پس از برداشت)
ترویج و آموزش کشاورزی
سازه های آبی
زراعت
حشره شناسی کشاورزی
اصالح نباتات

علوم طیور

اقتصاد خرد

اقتصاد کالن

اقتصاد سنجی و
برنامهریزی ریاضی
زبان انگلیسی تخصصی

هورمونهای گیاهی و
فیزیولوژی و اصالح
ریزازدیادی
درختان میوه
زبان انگلیسی تخصصی
هورمونهای گیاهی و
فیزیولوژی و اصالح
ریزازدیادی
سبزی
حاصلخیزی خاک و تغذیه شیمی عمومی و تجزیه
شیمی خاک
گیاه
آمار و مدلهای خطی ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیک کمی و اصالح دام
ژنتیک
هیدرولوژی تکمیلی
مدیریت منابع آب
آنالیز سیستمهای منابع
آب
زبان تخصصی
روش تحقیق و طرح
روشهای اندازه گیری
آزمایشها
مهندسی

اقتصاد منابع طبیعی و
محیط زیست

آبهای زیرزمینی

زبان
روش تحقیق و آمار
آموزش کشاورزی
ترویج کشاورزی
ریاضیات مهندسی و
سازههای تنظیم آب
مدلهای فیزیکی و
هیدرولیک و هیدرولیک
محاسبات عددی
هیدرولیکی
رسوب
فیزیولوژی علفهای هرز
تغذیه گیاهان زراعی
زراعت تکمیلی
فیزیولوژی گیاهان
و علفکشها
زراعی تکمیلی
زبان تخصصی
رده بندی حشرات و فیزیولوژی حشرات و سم اکولوژی حشرات و کنترل
بیولوژیک
شناسی
کنهها
زبان تخصصی
اصالح نباتات
آمار و طرح آزمایشهای
ژنتیک
(عمومی – تکمیلی)
(ژنتیک تکمیلی –
کشاورزی (روشهای پیشرفته
سیتوژنتیک ( -ژنتیک کمی)

آماری  -روشهای تجزیه آماری
چند متغیره  -طرح آزمایشهای
کشاورزی)

تغذیه طیور

فیزیولوژی طیور

آمار

زبان تخصصی

راهنمای آزمون

داوطلبان گرامی ،خواهشمند است نکات زیر را به خاطر بسپارید و با دقت رعایت کنید
 -0آوردن تلفن همراه در جلسه آزمون اکیدا ممنوع است .و در صورت همراه داشتن وسایل اضافی (کیف ،ساک و …) آن را به انتظامات مستقر
در ورودی دانشکده فنی و مهندسی تحویل دهید.
 -1داوطلبان برای ورود به محل آزمون ،بایستی کارت ورود به جلسه آزمون و اصل کارت ملی خود را همراه داشته باشند.
 -0شروع آزمون از ساعت  9/11صبح میباشد الزم است متقاضیان  01دقیقه قبل از ساعت شروع ،در محلل برگلزاری آزملون رشلتههلای
کشاورزی در ساختمان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس حاضر باشند .رأس ساعت مقرر درهای ورودی بسته خواهند شد.
 -1داوطلبان بایستی به تعداد کافی خودکار ،مداد نرم ،مداد پاککن به همراه داشته باشند.
 -3داوطلبان بایستی شماره صندلی خود را با شماره صندلی مندرج روی پاسخنامه مطابقت نمایند.
 -6هرگونه نقص اطالعات کارت ورود به جلسه آزمون را به دفتر آزمون واقع در ساختمان آموزش اعالم نمایید.
 -1داوطلبان نیازمند منشی دو روز قبل از آزمون از تحویل گواهی خود به دفتر آزمون اطمینان حاصل نمایند الزم به ذکر است این داوطلبان
بایستی نیم ساعت قبل از آزمون به دانشکده فنی و مهندسی آقای فرمنی مراجعه نمایند.
 -8کلیه امتحانات جزوه بسته برگزار میشود.
 -9مراقبین جلسه مجاز به پاسخگویی به سئواالت نمیباشند.
 -01ترک جلسه امتحان (حتی صندلی داوطلب) در حین امتحان یا بین امتحانات به هیچ وجه امکانپذیر نیست.
 -00جمعآوری اوراق هر ماده امتحانی رأس ساعت مقرر انجام میشود و در صورت هر گونه تأخیر ،اوراق متقاضی تحویل گرفته نخواهد شد.
 -01محل برگزاری آزمون به نشانی تهران – تقاطع جالل آل احمد و شهید چمران (پل گیشا) دانشگاه تربیت مدرس ساختمان دانشکده فنی و
مهندسی میباشد .در روز آزمون به راهنمایی که در ورودی محل برگزاری نصب شده است توجه شود.

اخطار مهم :استفاده از ماشین حساب قابل برنامهریزی (ذخیره فرمول) و تلفن همراه به عنوان تخلف محسوب شده و
موجب ابطال پاسخنامه خواهد شد.
با آرزوی موفقیت
دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس

