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 تعداد استان هاي شامل حوزه امتحانی ردیف

 43 )43آذربایجان شرقی ( تبریز 1

 63 )63آذربایجان غربی ( ارومیه 2
 34 )34اردبیل ( اردبیل 3

 77 )16)+ یزد (61هان (اصف اصفهان 4
 27 )27ایالم ( ایالم 5
 25 )25چهارمحال و بختیاري ( شهرکرد 6
 102 )6) + کهگیلویه و بویراحمد (94)+ فارس (2بوشهر ( شیراز 7
 89 ) 12) + خراسان شمالی (77خراسان رضوي ( مشهد 8

 16 )16خراسان جنوبی ( بیرجند 9
 43 )43خوزستان ( اهواز 10
 29 )29زنجان ( نزنجا 11
 21 )21سمنان ( سمنان 12
 86 )13) + گیالن (57) + البرز (16قزوین ( البرز 13
 100 )96) + تهران (4قم ( تهران 14
 25 )25کردستان ( سنندج 15
 70 )9) + سسیتان و بلوچستان (13) + جنوب کرمان (48کرمان ( کرمان 16
 58 ) 58کرمانشاه ( کرمانشاه 17
 24 )24مازندران  ( ساري 18
 33 )33لرستان ( خرم آباد 19
 26 )26مرکزي ( اراك 20
 37 )37همدان ( همدان 21
 18 )18هرمزگان ( بندرعباس 22
 20 )20گلستان ( گرگان  23

 1066 جمع کل



 
 

 
 آزمون سراسري دهمینزدوابندي برنامه زمان -2 جدول شماره

 ن آبیاريسامانه هاي نویطراحی و اجراي  
نوع 

 آزمون
روز و 
 تاریخ

 بعدازظهر صبح

حی
طرا

ن 
مو

آز
 

پنجشنبه 
09/09/96 

 13:00لغایت   8:30از ساعت 
 ارانی طراحی  آبیاري باصول  •
 آبیاري موضعی اصول طراحی  •

 30:16لغایت  14:30از ساعت 
 هايسامانهبرق و ایستگاه پمپاژ  •

 فشار آبیاري تحت
 کیفیت آب آبیاري  •

جرا
ن ا

مو
آز

 

معه ج
10/09/96 

 011:0لغایت  9:00از ساعت 
 آبیاري تحت فشار  هايسامانهاجراي اصول  •
تحت  موادشناسی لوازم و تجهیزات آبیاريو مدیریت پیمان  •

  فشار

- 

 هاي ازمون مربوطه درج خواهد شد.توجه: مدت زمان پاسخگویی به دروس امتحانی، روي جلد دفترچه

 
 نکات مهم

کش، جزوه، کاتالوگ و حساب، خطشود و آوردن ماشینانجام میباز جزوهصورت هآزمون صبح پنجشنبه ب -1
 است. مجازکتاب در جلسه آزمون 

-همراه داشته باشند و بهحساب بهتوانند فقط ماشینظهر پنجشنبه و صبح جمعه داوطلبان می از در آزمون بعد -2

 همراه داشتن سایر موارد ممنوع است.
 تلفن همراه در کلیه جلسات آزمون ممنوع است.و  تاپلپ همراه داشتنبه -3
االت بنویسند و از نوشتن هرگونه ؤداوطلبان باید مشخصات فردي خود را فقط بر روي جلد دفترچه س -4

صورت دفترچه در غیر این گذاري بر روي سایر صفحات خودداري نمایند.مشخصات فردي و یا عالمت
 گردد.ن تخلف به استان مربوطه اعالم میعنواداوطلبان تصحیح نخواهد شد و مراتب به

هاي نوشته داوطلبان بایستی پاسخ سؤاالت هر دفترچه را در محل مربوط به خود سؤاالت بنویسند. به پاسخ -5
 هاي غیرمرتبط، ترتیب اثر داده نخواهد شد و داوطلب نیز حق اعتراض نخواهد داشت. شده در محل

 

 
 
 
 



 
 هاي کشاورزي مورد قبول جهت شرکتهاي تحصیلی دانشکدهعناوین رشته

  سامانه هاي نوین آبیاريطراحی و اجراي سراسري آزمون  دوازدهمیندر  

 
 عنوان رشته تحصیلی  ردیف عنوان رشته تحصیلی ردیف

 مهندسی آبیاري و آبادانی 9 آب -مهندسی کشاورزي  1
 ت آبیاريتأسیسا –مهندسی کشاورزي  10 آبیاري و زهکشی  -مهندسی کشاورزي  2
 علوم و مهندسی آبیاري 11 سازه هاي آبی  –آب  –مهندسی کشاورزي  3
 انتقال آب کشاورزي 12 منابع آب –آب  –مهندسی کشاورزي  4
 تکنولوژي آبیاري 13 سازه هاي آبی –مهندسی کشاورزي  5
 مهندسی آب و خاك –مهندسی کشاورزي  14 مهندسی منابع آب  –مهندسی کشاورزي  6
 مهندسی آبیاري و زهکشی 15 آبیاري –هندسی کشاورزي م 7
 آبیاري و زهکشی  –آب  –مهندسی کشاورزي  8

 
 

 آزمون سراسري دوازدهمینعناوین دروس، شرایط و حداقل نمره قبولی در 
 سامانه هاي نوین آبیاريطراحی و اجراي  

 حداقل نمره قبولی نمره کل نام درس بخش

دروس 
 طراحی  

 10 20 هاي آبیاري بارانی ی سیستماصول طراح -1

 10 20 هاي آبیاري موضعیاصول طراحی سیستم -2

 10 20 کیفیت آب در آبیاري تحت فشار  -3

 10 20 سامانه هاي نوین آبیاريبرق و ایستگاه پمپاژ  -4

دروس 
 اجرا

 10 20 سامانه هاي نوین آبیارياجراي  -1

ــان و  -2 ــدیریت پیم ــواز م ــواد شناســی ل ــزات م م و تجهی
 تحت فشار آبیاري

20 10 

 
 باشد.می 12شرط قبولی داوطلب در آزمون، کسب معدل دروس طراحی و اجرا هر کدام حداقل نمره  -
 باشد.طراحی یا اجرا) براي حداکثر دو دوره آزمون متوالی بعدي معتبر میقبولی داوطلب در هر بخش ( -

شـامل   12گانه فوق موفق به کسب نمره قبولی نگردد به شرط اخذ معـدل  ششدر یکی از دروس تنها چنانچه داوطلب  –تبصره 
 بار فقط در آزمون بعدي همان درس شرکت نماید.تواند براي یکمیآزمون تک درس شده و 

 

 


