
نام دانشکده
تاریخ ارسال 

مدارك

تاریخ آزمون 

کتبی
ساعت برگزاريتاریخ مصاحبه علمینام رشته و گرایش

9-1716تا 21 تیرماهشیمی آلی

9-1716تا 19 تیرماهشیمی تجزیه

8-1716تا 18 تیرماهشیمی معدنی

8-96/4/1116مهندسی شیمی (روزانه و نوبت دوم)

8-96/4/1216مهندسی شیمی (پردیس خودگردان)

متعاقبا اعالم خواهد شدمدیریت سازمان هاي دولتی ایران

متعاقبا اعالم خواهد شدسیاست گذاري علم و فناوري

متعاقبا اعالم خواهد شدمدیریت تکنولوژي

8-96/4/1916مهندسی خط و سازه هاي ریلی

8-96/4/1916مهندسی کنترل و عالئم

8-96/4/1916مهندسی ماشینهاي ریلی

17تا 18 تیرماهمجموعه فیزیک تا 13 تیرماهفیزیک

11تا 13 تیرماهمهندسی صنایع

11تا 13 تیرماهمهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیک

8-1216تا 14 تیر ماهمهندسی مواد و متاورژيمهندسی مواد و متاورژي
10تا 11 تیرماهمجموعه مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک

96/4/1914مهندسی خودرو - طراحی سیستمهاي دینامیکی96/4/12

96/4/2014مهندسی خودرو - سازه و بدنه96/4/13

96/4/2114مهندسی خودرو - سیستم محرکه96/4/14

11تا 12 تیرماهکلیه گرایشهاي ریاضیریاضی
8:30- 96/4/1813مهندسی عمران - ژئوتکنیک (روزانه)

96/4/17مهندسی عمران - محیط زیست (روزانه)
-و14 12:30-8

16:30

96/4/18مهندسی عمران - سواحل و بنادر (روزانه)
-و14 12:30-8

16:30

مهندسی خودرو

شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی پیشرفت

مهندسی راه آهن

مهندسی صنایع

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



96/4/19مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب (روزانه)
-و14 12:30-8

16:30

96/4/20مهندسی عمران - سازه هاي هیدرولیکی (روزانه)
-و14 12:30-8

16:30

96/4/19مهندسی عمران - سازه (روزانه)
12:30-8:30 

و17-14

96/4/19مهندسی عمران - زلزله (روزانه)
12:30-8:30 

و17-14

96/4/19مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت (روزانه)
12:30-8:30 

و17-14

14-96/4/2017مهندسی عمران - حمل و نقل (روزانه)

8-96/4/1813مهندسی عمران - راه و ترابري (روزانه)

کلیه گرایشهاي مهندسی عمران به غیر از گرایشهاي حمل و نقل، راه 

ترابري و مهندسی و مدیریت ساخت (پردیس خودگردان)
96/4/1817-14

8-96/4/1813مهندسی عمران - راه و ترابري (پردیس خودگردان)

14-96/4/2017مهندسی عمران - حمل و نقل  (پردیس خودگردان)

8:30-96/4/2012:30مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت (پردیس خودگردان)

22تا 23 خردادماهمجموعه مهندسی برقمهندسی برق

18تا 19 تیر ماهمجموعه مهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوتر

متعاقبا اعالم خواهد شدمعماري و شهرسازي

مهندسی عمران

جهت اطالع بیشتر لطفا به سایت دانشکده ها مراجعه فرمائید.

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست


