
روزانه*-                                                                                                                                 زبان وادبیات فارسي ادبیات و علوم انسانی1019

نوبت دوم*-                                                                                                                                 زبان وادبیات فارسي ادبیات و علوم انسانی1065

روزانه*-                                                                                                                                  زبان وادبیات عربي ادبیات و علوم انسانی1190

نوبت دوم*-                                                                                                                                  زبان وادبیات عربي ادبیات و علوم انسانی1209

روزانهتاریخ ایران بعدازاسالم                                                                                                                         *تاریخ ادبیات و علوم انسانی1452

نوبت دومتاریخ ایران بعدازاسالم                                                                                                                         *تاریخ ادبیات و علوم انسانی1469

روزانهجامعه شناسي مسائل اجتماعي ایران                                                                                                          *جامعه شناسي ادبیات و علوم انسانی1499
نوبت دومجامعه شناسي مسائل اجتماعي ایران                                                                                                          *جامعه شناسي ادبیات و علوم انسانی1523
روزانهفلسفه یونان وقرون وسطي                                                                                                                         *فلسفه ادبیات و علوم انسانی1677
نوبت دومفلسفه یونان وقرون وسطي                                                                                                                         *فلسفه ادبیات و علوم انسانی1691
روزانه*-                                                                                                                                      ادبیات فرانسه ادبیات و علوم انسانی5436
نوبت دوم*-                                                                                                                                      ادبیات فرانسه ادبیات و علوم انسانی5439
روزانه*-                                                                                                                               زبان وادبیات انگلیسي ادبیات و علوم انسانی5489
نوبت دوم*-                                                                                                                               زبان وادبیات انگلیسي ادبیات و علوم انسانی5493
روزانه*-                                                                                                                                         زبان شناسي ادبیات و علوم انسانی5505
نوبت دوم*-                                                                                                                                         زبان شناسي ادبیات و علوم انسانی5513
روزانه*-                                                                                                                                 مدرسي اخالق اسالمي الهیات و ادیان2345
نوبت دوم*-                                                                                                                                 مدرسي اخالق اسالمي الهیات و ادیان2360
روزانه*-                                                                                                                                        ایران شناسي ایران شناسی1461
نوبت دوم*-                                                                                                                                        ایران شناسي ایران شناسی1474
1400/03/9یکشنبه1400/03/08شنبهروزانه*-                                                                                                                              مطالعات زنان وخانواده پژوهشکده خانواده5547
روزانه*-                                                                                                                                    فیزیولوژي ورزشي تربیت بدنی و علوم ورزشی1365
نوبت دوم*-                                                                                                                                    فیزیولوژي ورزشي تربیت بدنی و علوم ورزشی1382

پردیس خودگردان*-                                                                                                                                    فیزیولوژي ورزشي تربیت بدنی و علوم ورزشی1390

روزانه*-                                                                                                                                         رفتارحركتي تربیت بدنی و علوم ورزشی1411
نوبت دوم*-                                                                                                                                         رفتارحركتي تربیت بدنی و علوم ورزشی1418

پردیس خودگردان*-                                                                                                                                         رفتارحركتي تربیت بدنی و علوم ورزشی1423

روزانه*-                                                                                                                                         حقوق عمومي حقوق1901

نوبت دوم*-                                                                                                                                         حقوق عمومي حقوق1908

پردیس خودگردان*-                                                                                                                                         حقوق عمومي حقوق1913

روزانه*-                                                                                                                                 حقوق جزاوجرم شناسي حقوق1919

نوبت دوم*-                                                                                                                                 حقوق جزاوجرم شناسي حقوق1932

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبه

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبه
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1400/03/08

1400/03/10دوشنبه1400/03/08

دوشنبه1400/03/08شنبه

رشته محلواحد آموزشیکد رشته محل

1400جدول زمانبندی مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکتری 

تاریخ مصاحبه

پایان تا تاریخشروع از تاریخ
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1400/03/10دوشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/10دوشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/10دوشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبه

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبه
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روزانه*-                                                                                                                               حقوق بین الملل عمومي حقوق1945

نوبت دوم*-                                                                                                                               حقوق بین الملل عمومي حقوق1949

پردیس خودگردان*-                                                                                                                               حقوق بین الملل عمومي حقوق1954

روزانه*-                                                                                                                                         حقوق خصوصي حقوق1963

نوبت دوم*-                                                                                                                                         حقوق خصوصي حقوق1978

پردیس خودگردان*-                                                                                                                                         حقوق خصوصي حقوق1991

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانه*-                                                                                                                                       حقوق نفت وگازحقوق1996

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهروزانه*-                                                                                                                حقوق تجارت وسرمایه گذاري بین المللي حقوق1998

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهنوبت دوم*-                                                                                                                                       حقوق نفت وگازحقوق2001

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهنوبت دوم*-                                                                                                                حقوق تجارت وسرمایه گذاري بین المللي حقوق2003

روزانهشیمي فیزیك                                                                                                                                      *شیمي شیمی و نفت2458

نوبت دومشیمي فیزیك                                                                                                                                      *شیمي شیمی و نفت2480

پردیس خودگردانشیمي فیزیك                                                                                                                                      *شیمي شیمی و نفت2491

روزانهشیمي الي                                                                                                                                        *شیمي شیمی و نفت2514

نوبت دومشیمي الي                                                                                                                                        *شیمي شیمی و نفت2538

پردیس خودگردانشیمي الي                                                                                                                                        *شیمي شیمی و نفت2555

روزانهشیمي تجزیه                                                                                                                                      *شیمي شیمی و نفت2578

نوبت دومشیمي تجزیه                                                                                                                                      *شیمي شیمی و نفت2604

پردیس خودگردانشیمي تجزیه                                                                                                                                      *شیمي شیمی و نفت2616

روزانهشیمي معدني                                                                                                                                      *شیمي شیمی و نفت2638

نوبت دومشیمي معدني                                                                                                                                      *شیمي شیمی و نفت2659

پردیس خودگردانشیمي معدني                                                                                                                                      *شیمي شیمی و نفت2668

روزانهشیمي پلیمر                                                                                                                                      *شیمي شیمی و نفت2685

نوبت دومشیمي پلیمر                                                                                                                                      *شیمي شیمی و نفت2687

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانهاقتصادپولي                                                                                                                              *علوم اقتصادي علوم اقتصادی و سیاسی1230

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبهروزانهتوسعه اقتصادي                                                                                                                           *علوم اقتصادي علوم اقتصادی و سیاسی1246

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهنوبت دوماقتصادپولي                                                                                                                              *علوم اقتصادي علوم اقتصادی و سیاسی1277

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبهنوبت دومتوسعه اقتصادي                                                                                                                           *علوم اقتصادي علوم اقتصادی و سیاسی1286

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبه

1400/03/11

1400/03/10دوشنبه1400/03/08شنبه

سه شنبه 1400/03/09یکشنبه

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبه

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه
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1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهپردیس خودگرداناقتصادپولي                                                                                                                              *علوم اقتصادي علوم اقتصادی و سیاسی1310

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبهپردیس خودگردانتوسعه اقتصادي                                                                                                                           *علوم اقتصادي علوم اقتصادی و سیاسی1313

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانهاندیشه هاي سیاسي                                                                                                                          *علوم سیاسي علوم اقتصادی و سیاسی2007

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبهروزانه*-                                                                                                                                     روابطبین الملل علوم اقتصادی و سیاسی2029

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهنوبت دوماندیشه هاي سیاسي                                                                                                                          *علوم سیاسي علوم اقتصادی و سیاسی2042

نوبت دوم*-                                                                                                                                     روابطبین الملل علوم اقتصادی و سیاسی2056

پردیس خودگردان*-                                                                                                                                     روابطبین الملل علوم اقتصادی و سیاسی2080

روزانه*-                                                                                                                                   برنامه ریزي درسي علوم تربیتی و روانشناسی1731

نوبت دوم*-                                                                                                                                   برنامه ریزي درسي علوم تربیتی و روانشناسی1741

روزانه*-                                                                                                                                      مدیریت اموزشي علوم تربیتی و روانشناسی1752

نوبت دوم*-                                                                                                                                      مدیریت اموزشي علوم تربیتی و روانشناسی1761

روزانه*-                                                                                                                                  روان شناسي تربیتي علوم تربیتی و روانشناسی1772

پردیس خودگردان*-                                                                                                                                  روان شناسي تربیتي علوم تربیتی و روانشناسی1786

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهروزانهمدیریت اموزش عالي                                                                                                                         *اموزش عالي علوم تربیتی و روانشناسی1797

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبهروزانهبرنامه ریزي درسي دراموزش عالي                                                                                                             *اموزش عالي علوم تربیتی و روانشناسی1801

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهنوبت دوممدیریت اموزش عالي                                                                                                                         *اموزش عالي علوم تربیتی و روانشناسی1804

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهروزانه*-                                                                                                                                         روان شناسي علوم تربیتی و روانشناسی1838

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبهروزانه*-                                                                                                                                  روان شناسي بالیني علوم تربیتی و روانشناسی1849

1400/03/12چهارشنبه1400/03/11سه شنبهروزانه*-                                                                                                                                   روان شناسي سالمت علوم تربیتی و روانشناسی1854

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهنوبت دوم*-                                                                                                                                         روان شناسي علوم تربیتی و روانشناسی1864

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبهپردیس خودگردان*-                                                                                                                                  روان شناسي بالیني علوم تربیتی و روانشناسی1881

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانه*-                                                                                                                                                امارعلوم ریاضی2823

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهروزانه*-                                                                                                                                           بیم سنجي علوم ریاضی2830

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهنوبت دوم*-                                                                                                                                                امارعلوم ریاضی2834

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهپردیس خودگردان*-                                                                                                                                                امارعلوم ریاضی2841

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانهجبر                                                                                                                                            *ریاضي علوم ریاضی2900

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهروزانهتوپولوژي                                                                                                                                -هندسه *ریاضي علوم ریاضی2931

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهنوبت دومجبر                                                                                                                                            *ریاضي علوم ریاضی3004

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهنوبت دومتوپولوژي                                                                                                                                -هندسه *ریاضي علوم ریاضی3014

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه
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1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهپردیس خودگردانجبر                                                                                                                                            *ریاضي علوم ریاضی3037

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهپردیس خودگردانتوپولوژي                                                                                                                                -هندسه *ریاضي علوم ریاضی3039

روزانهمحاسبات نرم وهوش مصنوعي                                                                                                                 *علوم كامپیوترعلوم ریاضی3312

نوبت دوممحاسبات نرم وهوش مصنوعي                                                                                                                 *علوم كامپیوترعلوم ریاضی3320

روزانه*-                                                                                                                                     جغرافیاي سیاسي علوم زمین1096

نوبت دوم*-                                                                                                                                     جغرافیاي سیاسي علوم زمین1101

روزانه*-                                                                                                                           جغرافیاوبرنامه ریزي شهري علوم زمین1110

نوبت دوم*-                                                                                                                           جغرافیاوبرنامه ریزي شهري علوم زمین1118

روزانه*-                                                                                                                        جغرافیاوبرنامه ریزي روستایي علوم زمین1129

نوبت دوم*-                                                                                                                        جغرافیاوبرنامه ریزي روستایي علوم زمین1137

روزانه*-                                                                                                                                       ژئومورفولوژي علوم زمین1146

نوبت دوم*-                                                                                                                                       ژئومورفولوژي علوم زمین1151

روزانه*-                                                                                                                                       اب وهواشناسي علوم زمین1162

نوبت دوم*-                                                                                                                                       اب وهواشناسي علوم زمین1168

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانه*-                                                                                                                سنجش ازدوروسامانه اطالعات جغرافیایي علوم زمین1172
1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانهرسوب شناسي                                                                                                                                 *علوم زمین علوم زمین2385
روزانهاب هاي زیرزمیني                                                                                                                            *علوم زمین علوم زمین2390

نوبت دوماب هاي زیرزمیني                                                                                                                            *علوم زمین علوم زمین2395

روزانهپترولوژي                                                                                                                                   *علوم زمین علوم زمین2413

نوبت دومپترولوژي                                                                                                                                   *علوم زمین علوم زمین2420

روزانهزمین شناسي اقتصادي                                                                                                                         *علوم زمین علوم زمین2428

نوبت دومزمین شناسي اقتصادي                                                                                                                         *علوم زمین علوم زمین2436

روزانهتكتونیك                                                                                                                                    *علوم زمین علوم زمین2440

نوبت دومتكتونیك                                                                                                                                    *علوم زمین علوم زمین2443

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانه*-                                                                                                                       مدل سازي شناختي -علوم شناختي علوم شناختی و مغز3325

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهروزانهمغزوشناخت                                                                                                             *علوم اعصاب شناختي -علوم شناختي علوم شناختی و مغز3332

1400/03/10دوشنبه1400/03/08شنبهروزانهروان شناسي شناختي                                                                                                            *روان شناسي -علوم شناختي علوم شناختی و مغز3336

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهنوبت دوم*-                                                                                                                       مدل سازي شناختي -علوم شناختي علوم شناختی و مغز3338

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهنوبت دوممغزوشناخت                                                                                                             *علوم اعصاب شناختي -علوم شناختي علوم شناختی و مغز3341

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبه

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبه
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نوبت دومروان شناسي شناختي                                                                                                            *روان شناسي -علوم شناختي علوم شناختی و مغز3343

پژوهش محور- روزانه روان شناسي شناختي                                                                                                            *روان شناسي -علوم شناختي علوم شناختی و مغز5557

روزانه*-                                                                                                                              علوم ومهندسي محیطزیست علوم محیطی4503

نوبت دوم*-                                                                                                                              علوم ومهندسي محیطزیست علوم محیطی4508

روزانه*-                                                                                                                                        اگرواكولوژي علوم محیطی5056

نوبت دوم*-                                                                                                                                        اگرواكولوژي علوم محیطی5060

روزانه*-                                                                                                                        سیستماتیك -زیست شناسي گیاهي علوم و فناوریهای زیستی2722

نوبت دوم*-                                                                                                                        سیستماتیك -زیست شناسي گیاهي علوم و فناوریهای زیستی2726

روزانه*-                                                                                                                       فیزیولوژي -زیست شناسي جانوري علوم و فناوریهای زیستی2737
نوبت دوم*-                                                                                                                       فیزیولوژي -زیست شناسي جانوري علوم و فناوریهای زیستی2742

پردیس خودگردان*-                                                                                                                       فیزیولوژي -زیست شناسي جانوري علوم و فناوریهای زیستی2744

روزانه*-                                                                                                                                       میكروبیولوژي علوم و فناوریهای زیستی2799

نوبت دوم*-                                                                                                                                       میكروبیولوژي علوم و فناوریهای زیستی2802

پردیس خودگردان*-                                                                                                                                       میكروبیولوژي علوم و فناوریهای زیستی2803

روزانهجانوران دریایي                                                                                                                        *زیست شناسي دریاعلوم و فناوریهای زیستی3044

نوبت دومجانوران دریایي                                                                                                                        *زیست شناسي دریاعلوم و فناوریهای زیستی3049

روزانه*-                                                                                                                                بیوتكنولوژي كشاورزي علوم و فناوریهای زیستی5036

نوبت دوم*-                                                                                                                                بیوتكنولوژي كشاورزي علوم و فناوریهای زیستی5050

روزانهنرم افزاروالگوریتم                                              -مهندسي كامپیوترعلوم و مهندسی کامپیوتر4259

نوبت دومنرم افزاروالگوریتم                                              -مهندسي كامپیوترعلوم و مهندسی کامپیوتر4274

پردیس خودگرداننرم افزاروالگوریتم                                              -مهندسي كامپیوترعلوم و مهندسی کامپیوتر4280

روزانهمعماري                                                          -مهندسي كامپیوترعلوم و مهندسی کامپیوتر4285

پردیس خودگردانمعماري                                                          -مهندسي كامپیوترعلوم و مهندسی کامپیوتر4293

روزانههوش مصنوعي                                                      -مهندسي كامپیوترعلوم و مهندسی کامپیوتر4300

پردیس خودگردانهوش مصنوعي                                                      -مهندسي كامپیوترعلوم و مهندسی کامپیوتر4323

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانه              ذرات بنیادي ونظریه میدان ها                                                                                                                    *فیزیك فیزیک3065

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهروزانه              اپتیك ولیزر                                                                                                                                    *فیزیك فیزیک3091

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهروزانه              فیزیك پالسما                                                                                                                                   *فیزیك فیزیک3105

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهروزانه              فیزیك اماري وسامانه هاي پیچیده                                                                                                                 *فیزیك فیزیک3113

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبه

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/10دوشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبه

1400/03/12چهارشنبه1400/03/11سه شنبه

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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1400جدول زمانبندی مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکتری 

تاریخ مصاحبه

پایان تا تاریخشروع از تاریخ
دوره

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانه              فیزیك ماده چگال                                                                                                                                *فیزیك فیزیک3133

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانه              گرانش وكیهان شناسي                                                                                                                             *فیزیك فیزیک3160

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهنوبت دوم            ذرات بنیادي ونظریه میدان ها                                                                                                                    *فیزیك فیزیک3194

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهنوبت دوم            اپتیك ولیزر                                                                                                                                    *فیزیك فیزیک3201

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهنوبت دوم            فیزیك اماري وسامانه هاي پیچیده                                                                                                                 *فیزیك فیزیک3212

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهنوبت دوم            فیزیك ماده چگال                                                                                                                                *فیزیك فیزیک3219

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهنوبت دوم            گرانش وكیهان شناسي                                                                                                                             *فیزیك فیزیک3228

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهپردیس خودگردان      ذرات بنیادي ونظریه میدان ها                                                                                                                    *فیزیك فیزیک3245

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهپردیس خودگردان      اپتیك ولیزر                                                                                                                                    *فیزیك فیزیک3248

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهپردیس خودگردان      فیزیك پالسما                                                                                                                                   *فیزیك فیزیک3252

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهپردیس خودگردان      فیزیك اماري وسامانه هاي پیچیده                                                                                                                 *فیزیك فیزیک3255

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهپردیس خودگردان      فیزیك ماده چگال                                                                                                                                *فیزیك فیزیک3258

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهپردیس خودگردان      گرانش وكیهان شناسي                                                                                                                             *فیزیك فیزیک3262

روزانه              شیمي دارویي                                                                                                                                     *شیمي گیاهان و مواد اولیه داروئی2688

نوبت دوم            شیمي دارویي                                                                                                                                     *شیمي گیاهان و مواد اولیه داروئی2689

روزانه              *-                                                                                                                                           فیتوشیمي گیاهان و مواد اولیه داروئی2690

نوبت دوم            *-                                                                                                                                           فیتوشیمي گیاهان و مواد اولیه داروئی2692

پردیس خودگردان      *-                                                                                                                                           فیتوشیمي گیاهان و مواد اولیه داروئی2693

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانه              *-                                                                                                                                            فوتونیك لیزر و پالسما3267

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهروزانه              *-                                                                                                                                       مهندسي پالسمالیزر و پالسما3270

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهنوبت دوم            *-                                                                                                                                            فوتونیك لیزر و پالسما3272

روزانه              مدیریت بازاریابي                                                                                                                     *مدیریت بازرگاني مدیریت و حسابداری2096

نوبت دوم            مدیریت بازاریابي                                                                                                                     *مدیریت بازرگاني مدیریت و حسابداری2112

روزانه              مدیریت منابع انساني                                                                                                                     *مدیریت دولتي مدیریت و حسابداری2149

نوبت دوم            مدیریت منابع انساني                                                                                                                     *مدیریت دولتي مدیریت و حسابداری2164

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانه              تولیدوعملیات                                                                                                                            *مدیریت صنعتي مدیریت و حسابداری2181

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهروزانه              تحقیق درعملیات                                                                                                                          *مدیریت صنعتي مدیریت و حسابداری2190

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهنوبت دوم            تولیدوعملیات                                                                                                                            *مدیریت صنعتي مدیریت و حسابداری2202

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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پایان تا تاریخشروع از تاریخ
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1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهنوبت دوم            تحقیق درعملیات                                                                                                                          *مدیریت صنعتي مدیریت و حسابداری2208

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهپردیس خودگردان      تولیدوعملیات                                                                                                                            *مدیریت صنعتي مدیریت و حسابداری2213

روزانه              كسب وكارهوشمند                                                                                                                 *مدیریت فناوري اطالعات مدیریت و حسابداری2225

نوبت دوم            كسب وكارهوشمند                                                                                                                 *مدیریت فناوري اطالعات مدیریت و حسابداری2227

روزانه              بانكداري                                                                                                                                        *مالي مدیریت و حسابداری2266

نوبت دوم            بانكداري                                                                                                                                        *مالي مدیریت و حسابداری2272

روزانه              *-                                                                                                                                           حسابداري مدیریت و حسابداری2284

نوبت دوم            *-                                                                                                                                           حسابداري مدیریت و حسابداری2292

روزانه*-                                                                                                                                             معماري معماری و شهرسازی5248

نوبت دوم*-                                                                                                                                             معماري معماری و شهرسازی5260

پردیس خودگردان*-                                                                                                                                             معماري معماری و شهرسازی5263

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانه*-                                                                                                                                            شهرسازي معماری و شهرسازی5271

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانه*-                                                                                                                                         طراحي شهري معماری و شهرسازی5279

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهنوبت دوم*-                                                                                                                                            شهرسازي معماری و شهرسازی5284

روزانه              الكترونیك                                                                                                                                 *مهندسي برق مهندسی برق3366

نوبت دوم            الكترونیك                                                                                                                                 *مهندسي برق مهندسی برق3391

پردیس خودگردان      الكترونیك                                                                                                                                 *مهندسي برق مهندسی برق3402

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهروزانه              مخابرات سیستم                                                                                                                             *مهندسي برق مهندسی برق3420

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبهروزانه              مخابرات میدان وموج                                                                                                                        *مهندسي برق مهندسی برق3443

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهنوبت دوم            مخابرات سیستم                                                                                                                             *مهندسي برق مهندسی برق3462

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبهنوبت دوم            مخابرات میدان وموج                                                                                                                        *مهندسي برق مهندسی برق3474

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهپردیس خودگردان      مخابرات سیستم                                                                                                                             *مهندسي برق مهندسی برق3485

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبهپردیس خودگردان      مخابرات میدان وموج                                                                                                                        *مهندسي برق مهندسی برق3490

روزانه              قدرت                                                                                                                                      *مهندسي برق مهندسی برق3510

نوبت دوم            قدرت                                                                                                                                      *مهندسي برق مهندسی برق3541

پردیس خودگردان      قدرت                                                                                                                                      *مهندسي برق مهندسی برق3549

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبهروزانه              كنترل                                                                                                                                     *مهندسي برق مهندسی برق3566

1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبهنوبت دوم            كنترل                                                                                                                                     *مهندسي برق مهندسی برق3590

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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1400/03/11سه شنبه1400/03/10دوشنبهپردیس خودگردان      كنترل                                                                                                                                     *مهندسي برق مهندسی برق3600

روزانه              زلزله                                                                                                                                   *مهندسي عمران مهندسی عمران3661

نوبت دوم            زلزله                                                                                                                                   *مهندسي عمران مهندسی عمران3672

روزانه              ژئوتكنیك                                                                                                                                *مهندسي عمران مهندسی عمران3685

نوبت دوم            ژئوتكنیك                                                                                                                                *مهندسي عمران مهندسی عمران3702

روزانه              مهندسي ومدیریت منابع اب                                                                                                                 *مهندسي عمران مهندسی عمران3761

نوبت دوم            مهندسي ومدیریت منابع اب                                                                                                                 *مهندسي عمران مهندسی عمران3772

روزانه              اب وفاضالب                                                                                                                           *مهندسي محیطزیست مهندسی عمران4147

نوبت دوم            اب وفاضالب                                                                                                                           *مهندسي محیطزیست مهندسی عمران4149

روزانه              طراحي كاربردي                                                                                                                          *مهندسي مكانیك مهندسی مکانیک3861

نوبت دوم            طراحي كاربردي                                                                                                                          *مهندسي مكانیك مهندسی مکانیک3889

پردیس خودگردان      طراحي كاربردي                                                                                                                          *مهندسي مكانیك مهندسی مکانیک3900

روزانه              تبدیل انرژي                                                                                                                            *مهندسي مكانیك مهندسی مکانیک3967
نوبت دوم            تبدیل انرژي                                                                                                                            *مهندسي مكانیك مهندسی مکانیک3998

پردیس خودگردان      تبدیل انرژي                                                                                                                            *مهندسي مكانیك مهندسی مکانیک4010

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانه              دینامیك پروازوكنترل                                                                                                                     *مهندسي هوافضامهندسی و فناوریهای نوین4063

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهروزانه              مهندسي فضایي                                                                                                                            *مهندسي هوافضامهندسی و فناوریهای نوین4070

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهنوبت دوم            دینامیك پروازوكنترل                                                                                                                     *مهندسي هوافضامهندسی و فناوریهای نوین4075

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبهنوبت دوم            مهندسي فضایي                                                                                                                            *مهندسي هوافضامهندسی و فناوریهای نوین4078

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانه              كاربردپرتوها                                                                                                                          *مهندسي هسته اي مهندسی هسته ای4466

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانه              راكتور                                                                                                                                *مهندسي هسته اي مهندسی هسته ای4470

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانه              چرخه سوخت                                                                                                                             *مهندسي هسته اي مهندسی هسته ای4474
1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبهروزانه              پرتوپزشكي                                                                                                                             *مهندسي هسته اي مهندسی هسته ای4477

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/10دوشنبه1400/03/09یکشنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

1400/03/09یکشنبه1400/03/08شنبه

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


