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 مصاحبهتاریخ  مصاحبه روز نام رشته/گرایش کد رشته دانشکده
 شماره تماس ضروری زمان مصاحبه

 پایان شروع (تماس در ساعات اداری)

ٍ  ازتیات

 علَم اًغاًی
 

 09131121642 هسیزگزٍُ 16 9 20/3/1400 لغایت 19/3/1400 پٌجؾٌثِ چْارؽٌثِ، رٍساًِ ||ستاى ٍازتیات فارعی  1020

 رٍساًِ ||تزًاهِ ریشی ؽْزی  ٍ جغزافیا 1111
عِ ؽٌثِ، چْارؽٌثِ، 

 پٌجؾٌثِ
 09179804543 13 9 20/3/1400لغایت 18/3/1400

 رٍساًِ ||تارید ایزاى تعساساعالم  ||تارید  1453
 ،چْارؽٌثِ

 ،پٌجؾٌثِ

 جوعِ

 14 10 21/3/1400لغایت  19/3/1400

 09166913019آلای زوتز تْازرلین: 

آلای زوتزعلی لجن اٍرن 

 09163900830هزازی:

 رٍساًِ ||اهَسػ ستاى اًگلیغی  5462
زٍؽٌثِ ، عِ ؽٌثِ، 

 چْارؽٌثِ

 19/3/1400لغایت   17/3/1400

 26/3/1400لغایت  24/3/1400
8:30 12:30 

09029946606 

09163001017 

 

ٍ  الْیات

هعارف 

 اعالهی
 

 

 13 9 24/3/1400لغایت 22/3/1400 ؽٌثِ، یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ رٍساًِ ||ستاى ٍازتیات عزب  1191
 ذاًن زوتز عچزػ

 061وس  – 13-33330010

 4801زاذلی 

 14 9 31/3/1400لغایت 30/3/1400 یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ علَم لزآى ٍ حسیث//رٍساًِ 1548 زر عاعات ازاری

 علَم

 ٍرسؽی

 

 عِ ؽٌثِ، چْارؽٌثِ رٍساًِ ||هسیزیت ٍرسؽی  1327
 

 19/3/1400لغایت  18/3/1400
9 14 

 ذاًن فزجی

09169250600 

 یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ رٍساًِ ||فیشیَلَصی ٍرسؽی  1366
 

 25/3/1400لغایت  23/3/1400
9 13 

 ذاًن فزجی

09169250600 

 

 سهیي علَم

 

 16 9 30/3/1400لغایت 29/3/1400 یىؾٌثٍِ  ؽٌثِ رٍساًِ ||عٌجؼ اسزٍرٍعاهاًِ اطالعات جغزافیایی  1173
 سارعیآلای زوتز 

09166258897 

 رٍساًِ ||سهیي ؽٌاعی ًفت  ||علَم سهیي  2383
  زٍؽٌثِ

 عِ ؽٌثِ
 17 9 25/3/1400لغایت 24/3/1400

 آلای زوتز علیپَر

09144088308 

 رشته سهاى بنذی هصاحبه بز اساس هز کُذ

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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 ازاهِ 

 سهیي علَم

 

2382 
 رٍساًِ ||سهیي ؽٌاعی ًفت  ||علَم سهیي 

 )پضٍّؼ هحَر(

  زٍؽٌثِ

 عِ ؽٌثِ
 17 9 25/3/1400لغایت 24/3/1400

 علیپَرآلای زوتز 

09144088308 

 التصازی/رٍساًِ سهیي ؽٌاعی ||علَم سهیي  2429
 ؽٌثِ

 یىؾٌثِ
 16 9 23/3/1400لغایت  22/3/1400

 رضاییهحغي زوتز 

09397186434 

2430 

   التصازی/رٍساًِ سهیي ؽٌاعی ||علَم سهیي 

 )پضٍّؼ هحَر(

 
 

 ؽٌثِ

 یىؾٌثِ
 

 16 9 23/3/1400لغایت  22/3/1400
 رضاییآلای زوتز 

09397186434 

 

ٍ  التصاز

علَم 

 اجتواعی
 

 

 رٍساًِ ||التصازتیي الولل  ||علَم التصازی  1254
زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ، 

 چْارؽٌثِ، پٌجؾٌثِ

 

 20/3/1400لغایت  17/3/1400
9 14 

 09126174547زوتز افمِ 

 09370587263ذاًن گلپزعت 

1500 
جاهعِ ؽٌاعی هغائل  ||جاهعِ ؽٌاعی 

 رٍساًِ ||ایزاى اجتواعی 

 

ؽٌثِ، یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ، عِ 

 ؽٌثِ، چْارؽٌثِ

 

 26/3/1400لغایت  22/3/1400
9 14 09379006385 

 

 علَم

ٍ  ریاضی

 واهپیَتز

 

 

 

 16 9 19/3/1400لغایت  18/3/1400 عِ ؽٌثِ ، چْارؽٌثِ رٍساًِ ||اًالیش  ||ریاضی هحض  2865
 زوتز حغیي لزوی

09163713501 

 رٍساًِ ||جثز  || ریاضی هحض 2901
زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ، 

 چْارؽٌثِ
 16 9 19/3/1400لغایت 17/3/1400

 زوتز هحغي لزیؾی

09358419780 

 16 9 18/3/1400لغایت  17/3/1400 زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ رٍساًِ ||تَپَلَصی -ٌّسعِ  ||ریاضی هحض  2932
 زوتز هعصَهِ اعتثار

09166093051 

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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 وؾاٍرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4564 

 

فیشیَلَصی  ||علَم ٍهٌْسعی تاغثاًی 

 رٍساًِ ||تَلیسٍپظ استززاؽت گیاّاى تاغثاًی 
 13 8 19/3/1400لغایت  18/3/1400 عِ ؽٌثِ ٍ چْارؽٌثِ

 ذاًن زوتز اعواعیلی

09138053016 

4713 

 ||هسیزیت حاصل ذیشی ٍسیغت فٌاٍری ذان 

 ||ؽیوی حاصل ذیشی ذان ٍتغذیِ گیاُ 

 رٍساًِ

 زٍؽٌثِ

 

17/3/1400 

 

8 13 

 )اٍلَیت تواط( 061تا وُس  33364054

 

 )زوتز حجتی( 09138950624

 عِ ؽٌثِ، چْارؽٌثِ رٍساًِ-اًزصی-هٌْسعی هىاًیشاعیَى وؾاٍرسی 4554
 

 26/3/1400لغایت  25/3/1400
9 14 

 ذاًن هٌْسط آسهَى

09163339151 

4746 
هٌاتع ذان ٍارسیاتی  ||هسیزیت هٌاتع ذان 

 رٍساًِ ||اراضی 

 

 عِ ؽٌثِ
 

18/3/1400 

 

8:30 

 

 

12:30 

 

 )اٍلَیت تواط( 061تا وُس  33364054

 

 )زوتز حجتی( 09138950624

4739 
فیشیه ٍ حفاظت  ||هسیزیت هٌاتع ذان 

 رٍساًِ ||ذان
 زٍؽٌثِ

 

24/3/1400 

 

8:30 

 

 

12:30 

 

 )اٍلَیت تواط( 061تا وُس  33364054

 

 )زوتز حجتی( 09138950624

4980 
 ||اوَلَصی گیاّاى سراعی  ||اگزٍتىٌَلَصی 

 رٍساًِ

 

 ؽٌثِ، یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ، 

 عِ ؽٌثِ، چْارؽٌثِ
 09930364015 14 9 26/3/1400لغایت  22/3/1400

4952 
 ||فیشیَلَصی گیاّاى سراعی  ||اگزٍتىٌَلَصی 

 رٍساًِ

 ؽٌثِ، یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ، 

 عِ ؽٌثِ، چْارؽٌثِ

 

 26/3/1400لغایت  22/3/1400
9 14 

 

09930364015 

 16 9 23/3/1400لغایت  22/3/1400 ؽٌثِ، یىؾٌثِ رٍساًِ ||حؾزُ ؽٌاعی وؾاٍرسی  5090
 زوتز ّوتی

09113765896 

 رٍساًِ-تیواری ؽٌاعی گیاّی 5111
 عِ ؽٌثِ، چْارؽٌثِ

 
 16 9 19/3/1400لغایت 18/3/1400

 زوتز هْزاتی

09183605425 

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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 علَم

ٍ  تزتیتی

 رٍاًؾاعی
 

 

 

 

 
 

 رٍساًِ ||فلغفِ تعلین ٍتزتیت  1716
زٍؽٌثِ، چْارؽٌثِ، 

 پٌجؾٌثِ
17/3/1400  ،19/3/1400  ٍ20/3/1400 

8:30 

15 

13 

18 
  061تا وُس  33360609

 رٍساًِ ||رٍاى ؽٌاعی تزتیتی  1773
زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ، 

 چْارؽٌثِ، پٌجؾٌثِ

 

 20/3/1400لغایت  17/3/1400

 

9 

 

14 

 اهیسیاىزوتز 

09028347604 

 پززیظ ذَزگززاى ||رٍاى ؽٌاعی تزتیتی  1787
زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ، 

 چْارؽٌثِ، پٌجؾٌثِ

 

 20/3/1400لغایت  17/3/1400

 

9 

 

14 

 آًؼ افزٍسزوتز 

09337820629 

 رٍساًِ ||هؾاٍرُ  1816
  19/3/1400ٍ   18/3/1400 عِ ؽٌثِ، چْارؽٌثِ

8:30 13:30 09163063053 
 23/3/1400 یىؾٌثِ

 رٍساًِ ||رٍاى ؽٌاعی  1839
زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ، 

 چْارؽٌثِ، پٌجؾٌثِ

 

 20/3/1400لغایت  17/3/1400

 

9 

 

14 

 پیواى ًیازوتز 

09059125727 

 رٍساًِ ||رٍاى ؽٌاعی صٌعتی عاسهاًی  1856
زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ، 

 چْارؽٌثِ، پٌجؾٌثِ

 

 20/3/1400لغایت  17/3/1400

 

9 

 

14 

 ّاؽویزوتز 

09945013927 

 

 

 هٌْسعی

  آب

ٍ هحیط 

 سیغت
 

 

 

 

 

4854 
 ||اتیاری ٍسّىؾی  ||علَم ٍهٌْسعی اب 

 رٍساًِ
 ؽٌثِ، یىؾٌثِ

 

 23/3/1400لغایت  22/3/1400
9 14 

 زوتز تزٍهٌس ًغة

09161183014 

4865 
 ||اتیاری ٍسّىؾی  ||علَم ٍهٌْسعی اب 

 ًَتت زٍم
 ؽٌثِ، یىؾٌثِ

 

 23/3/1400لغایت 22/3/1400
9 14 

 زوتز تزٍهٌس ًغة

09161183014 

 ؽٌثِ، یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ رٍساًِ ||عاسُ ّای اتی  ||علَم ٍهٌْسعی اب  4875
 

 31/3/1400لغایت  29/3/1400
9 14 

 زوتز سایزی

09364930766 

4884 
ًَتت  ||عاسُ ّای اتی  ||علَم ٍهٌْسعی اب 

 زٍم
 ؽٌثِ، یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ

 

 31/3/1400لغایت  29/3/1400
9 14 

 زوتز سایزی

09364930766 

4876 
-رٍساًِ ||عاسُ ّای اتی  ||علَم ٍهٌْسعی اب 

 پضٍّؼ هحَر
 ؽٌثِ، یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ

 

 31/3/1400لغایت  29/3/1400
9 14 

 زوتز سایزی

09364930766 

 14 9 26/3/1400لغایت 25/3/1400 عِ ؽٌثِ، چْارؽٌثِ رٍساًِ ||هٌاتع اب  ||علَم ٍهٌْسعی اب  4895
 آلای پارعایی هٌؼ

09166044685 

 14 9 26/3/1400لغایت 25/3/1400 عِ ؽٌثِ، چْارؽٌثِ ًَتت زٍم ||هٌاتع اب  ||علَم ٍهٌْسعی اب  4899
 آلای پارعایی هٌؼ

09166044685 

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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 زاهپشؽىی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 رٍساًِ ||جزاحی زاهپشؽىی /زعتیاری /  5325
زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ، 

 چْارؽٌثِ، پٌجؾٌثِ

 

 20/3/1400لغایت  17/3/1400

8 14 

 061وس  – 13-33330010

 4041زفتز گزٍُ   زاذلی 

 4045زاذلی هسیز گزٍُ   

5335 
هاهائی ٍتیواری ّای تَلیسهثل زام /زعتیاری 

 رٍساًِ ||/ 

زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ، 

 چْارؽٌثِ، پٌجؾٌثِ

 

 27/3/1400لغایت  24/3/1400

5361 
 ||ٍتیواری ّای پزًسگاى /زعتیاری / تْساؽت 

 رٍساًِ
 ؽٌثِ، یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ

 

 31/3/1400لغایت  29/3/1400

5366 
 ||تْساؽت ٍتیواری ّای اتشیاى /زعتیاری / 

 رٍساًِ
 ؽٌثِ، یىؾٌثِ

 

 23/3/1400لغایت  22/3/1400

 رٍساًِ ||تْساؽت هَازغذایی  5372
زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ، 

 چْارؽٌثِ

 

 26/3/1400لغایت  24/3/1400
9 14 

 061وس  – 13-33330010

 4095-4013-4090-4087-زاذلی 

 14 9 23/3/1400 یىؾٌثِ رٍساًِ ||اًگل ؽٌاعی  5382
 061وس  – 13-33330010

 4095-4013-4123زاذلی 

 09163111763زوتز رًجثز  12:30 9:30 25/3/1400 عِ ؽٌثِ رٍساًِ ||ًاتَهی ٍجٌیي ؽٌاعی همایغِ ای آ 5420

 12:30 9:30 18/3/1400 عِ ؽٌثِ رٍساًِ-تافت ؽٌاعی همایغِ ای 5426
 061وس  – 13-33330010

 4095-4224زاذلی 

 

 علَم

 

 

 09371418649 15 9 27/3/1400لغایت 26/3/1400 چْارؽٌثِ، پٌجؾٌثِ رٍساًِ ||ؽیوی فیشیه  ||ؽیوی  2459

 09392642887 14 9 24/3/1400لغایت 22/3/1400 ؽٌثِ، یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ رٍساًِ || تجشیِؽیوی  ||ؽیوی  2579

 061- 33331045 13 9 31/3/1400لغایت  29/3/1400 ؽٌثِ، یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ رٍساًِ || فٌاٍری هیىزٍتیسیغت ؽٌاعی  2812

 رٍساًِ ||صًتیه هَلىَلی  2788
زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ، 

 چْارؽٌثِ
 061- 33331045 13 9 26/3/1400لغایت  24/3/1400

 09387530600 13 9 24/3/1400لغایت  22/3/1400 ؽٌثِ، یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ رٍساًِ ||اپتیه ٍلیشر  ||فیشیه  3092

 رٍساًِ ||فیشیه هازُ چگال  ||فیشیه  3134
ؽٌثِ، یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ، عِ 

 ؽٌثِ، چْارؽٌثِ
 09387530600 13 9 26/3/1400لغایت  22/3/1400

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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 هٌْسعی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عِ ؽٌثِ، چْارؽٌثِ رٍساًِ ||الىتزًٍیه  ||هٌْسعی تزق  3367
 

 26/3/1400لغایت 25/3/1400
8:30 14 09163015235 

13-33330010  

 061وس 

 5630زاذلی 

 رٍساًِ ||لسرت  ||هٌْسعی تزق  3511
 14 8:30  25/3/1400 عِ ؽٌثِ

09163074686 
 14 10 26/3/1400 چْارؽٌثِ

 09166631416 15 8:30 24/3/1400 زٍؽٌثِ رٍساًِ || هراتزات-تزقهٌْسعی  3405

 09163911691 15 8:30 24/3/1400 زٍؽٌثِ رٍساًِ || وٌتزل-تزقهٌْسعی  3567

 15:30 8:30 18/3/1400لغایت  17/3/1400 زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ رٍساًِ | ||هٌْسعی هَازٍهتالَرصی  4370

09166471017 

 061وس   13-33330010

 5680زاذلی 

 

 رٍساًِ ||طزاحی وارتززی  ||هٌْسعی هىاًیه  3862
یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ، 

 چْارؽٌثِ
 14 8:30 26/3/1400لغایت  23/3/1400

09378360151 

 061وس   13-33330010

 5665زاذلی 

 

3915 
 ||طزاحی وارتززی  ||هٌْسعی هىاًیه 

 )پضٍّؼ هحَر(رٍساًِ

یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ، 

 چْارؽٌثِ
 14 8:30 26/3/1400لغایت  23/3/1400

 رٍساًِ ||طزاحی وارتززی  ||هٌْسعی هىاًیه  3916
یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ، 

 چْارؽٌثِ
 14 8:30 26/3/1400لغایت  23/3/1400

3863 
 ||طزاحی وارتززی  ||هٌْسعی هىاًیه 

 پضٍّؼ هحَر-رٍساًِ

زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ، یىؾٌثِ، 

 چْارؽٌثِ
 14 8:30 26/3/1400لغایت  23/3/1400

 رٍساًِ ||تثسیل اًزصی  ||هٌْسعی هىاًیه  3968
یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ، عِ ؽٌثِ، 

 چْارؽٌثِ
 14 8:30 26/3/1400لغایت  23/3/1400

3969 
 ||تثسیل اًزصی  ||هٌْسعی هىاًیه 

 )پضٍّؼ هحَر(رٍساًِ

ؽٌثِ، یىؾٌثِ، زٍؽٌثِ، عِ 

 چْارؽٌثِ
 14 8:30 26/3/1400لغایت  23/3/1400

 هٌْسعی

 عوزاى ٍ

 هعواری
 

3762 
هٌْسعی ٍهسیزیت هٌاتع  ||هٌْسعی عوزاى 

 رٍساًِ ||اب 
 16:00 8:00 22/3/1400 ؽٌثِ

 
 
 

09052429909 
 
 

 این اطالعیه( مراجعه نمایید. صفحه بعدی)به آدرس  جهت اطالعات تکمیلی در خصوص شرایط مصاحبه به سایت دانشکده مربوطه

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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 هسیزیت تحصیالت تىویلی زاًؾگاُ ؽْیس چوزاى اَّاس

 آزرط عایت ًام زاًؾىسُ

 /https://economics.scu.ac.ir التصاز ٍ علَم اجتواعی

 /https://maths.scu.ac.ir علَم ریاضی ٍ واهپیَتز

 /https://lite.scu.ac.ir ازتیات ٍ علَم اًغاًی

 /https://theo.scu.ac.ir الْیات ٍ هعارف اعالهی

 /https://fpess.scu.ac.ir علَم ٍرسؽی

 /https://edupsy.scu.ac.ir علَم تزتیتی ٍ رٍاًؾٌاعی

 /https://civil.scu.ac.ir هٌْسعی عوزاى ٍ هعواری

 /https://eng.scu.ac.ir هٌْسعی

 /https://veterinary.scu.ac.ir زاهپشؽىی

 /https://agri.scu.ac.ir وؾاٍرسی

 /https://science.scu.ac.ir علَم

 /https://earth.scu.ac.ir علَم سهیي

 /https://water.scu.ac.ir هٌْسعی آب ٍ هحیط سیغت

 های دانشگاه شهیذ چوزاى اهواس آدرس سایت دانشکذه

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


