
  پژوهش هنر جدول زمانبندی مصاحبه بر اساس رشته داوطلبان 

 نوبت مصاحبه روز مصاحبه خانوادگی و نام نام  ردیف نوبت مصاحبه روز مصاحبه خانوادگی و نام نام  ردیف

1 
 محمد حسین محمدی

 سه شنبه
18/3/1400 

 20 صبح 8
 امیرحسین جلیلیان

 چهارشنبه

19/3/1400 
 عصر 15:20

2 
 مجید فتحی زاده

 سه شنبه
18/3/1400 

 21 صبح 8:40
 بهزاد صحتی

 چهارشنبه

19/3/1400 
 عصر 16

3 
 محمد سالم حصاری

شنبه  سه  
18/3/1400 

 22 صبح  9:20
 علی کریمی

 چهارشنبه

19/3/1400 
 عصر 16:40

4 
 شادی تاکی

شنبهسه   
18/3/1400 

 23 صبح10
 یفاطمه محمود

 شنبه

22/3/1400 
 صبح 8  

5 
 شادی مددی

 سه شنبه

18/3/1400 
 24 صبح10:40

 فهیمه نعمتی
 شنبه

22/3/1400 

 صبح 8:40

6 
 نعیمه دانش

 سه شنبه
18/3/1400 

 25 صبح11:20
 محمدحسین مقصودی

 شنبه

22/3/1400 

 صبح9:20

7 
 فاطمه دلفانی بلوچ

 سه شنبه

18/3/1400 
 26 عصر14

 مرتضی صدیقی فر
 شنبه

22/3/1400 

 صبح 10:00

8 
 هدی حمیدیه

 سه شنبه
18/3/1400 

 27 عصر14:40
 مریم صالحی

 شنبه

22/3/1400 
 صبح10:40

9 
 سارا فرحمند رو

 سه شنبه

18/3/1400 

 28 عصر15:20
 زهرا شفیعی تجن گوکه

 شنبه

22/3/1400 
 صبح 11:20

10 
 بهمن طاهریان

 سه شنبه
18/3/1400 

 29 عصر16
 سپهردانش اشراقی

 شنیه

22/3/1400 

 عصر 14

11 
 سمانه سراج

 سه شنبه

18/3/1400 

 30 عصر16:40
 سپیده نورایی

 شنبه

22/3/1400 

 عصر14:40

12 
 سید محمد امین حیدری

 چهارشنبه
19/3/1400 

 31 صبح8
 سحرشفائی

 شنبه

22/3/1400 

 عصر15:20

13 
 مینا غفاری

 چهارشنبه

19/3/1400 

 32 صبح8:40
 جمشید مالپور

 شنبه

22/3/1400 

 عصر 16

14 
 ساره بهمنی

 چهارشنبه
19/3/1400 

 33 صبح9:20
 چکامه ضمیری

 شنبه

22/3/1400 

 عصر 16:40

15 
 مریم رزقی راد

 چهارشنبه

19/3/1400 
 34 صبح9:50

 خواهمژده شرف 
 یکشنبه

23/3/1400 

 صبح 8  

16 
 پریما میرلوحی

 چهارشنبه
19/3/1400 

 35 صبح 10:20
 زهرا سادات فیروز ابادی

 یکشنبه

23/3/1400 

 صبح 8:40

17 
 پیام غنی پور

 چهارشنبه

19/3/1400 

 36 صبح11:20
 زهرا سپهری

 یکشنبه

23/3/1400 

 صبح 9:20

18 
 اتوسا ضامن پور

 چهارشنبه

19/3/1400 

 37 عصر14
 زهرا شوقی

 یکشنبه

23/3/1400 

 صبح10

19 
 الناز عزیزی

 چهارشنبه
19/3/1400 

 38 عصر14:40
 نفیسه محمدی تمنایی

 یکشنبه

23/3/1400 

 صبح10:40

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 پژوهش هنر جدول زمانبندی مصاحبه بر اساس رشته داوطلبان

 

 

 هنر اسالمی تاریخ تطبیقی وتحلیلی رشته داوطلبانجدول زمانبندی مصاحبه    

 نوبت مصاحبه روز مصاحبه خانوادگی و نام نام  ردیف نوبت مصاحبه روز مصاحبه خانوادگی و نام نام  ردیف

1 
 محمد حسین محمدی

 دوشنبه
24/3/1400 

 11 صبح 8
 سمانه سراج

 دوشنبه

24/3/1400 

 عصر 16:40

2 
 مجید فتحی زاده

 دوشنبه
24/3/1400 

 12 صبح8:40
 سید محمد امین حیدری

 سه شنبه
25/3/1400 

 صبح  8

3 
 محمد سالم حصاری

 دوشنبه
24/3/1400 

 13 صبح9:20
 مینا غفاری

 سه شنبه
25/3/1400 

 صبح8:40

4 
 شادی تاکی

 دوشنبه
24/3/1400 

 14 صبح10
 ساره بهمنی

 سه شنبه
25/3/1400 

 صبح9:20

5 
 شادی مددی

 دوشنبه

24/3/1400 

 15 صبح10:40
 مریم رزقی راد

 سه شنبه
25/3/1400 

 صبح10

6 
 نعیمه دانش

 دوشنبه
24/3/1400 

 16 صبح 11:20
 پریما میرلوحی

 سه شنبه
25/3/1400 

 صبح10:40

7 
 فاطمه دلفانی بلوچ

 دوشنبه

24/3/1400 

طاهره اسحقی غریب  17 عصر 14
 دوستی

 سه شنبه
25/3/1400 

 صبح11:20

8 
 هدی حمیدیه

هدوشنب  
24/3/1400 

 18 عصر14:40
 مژده شرف خواه

شنبه سه  

25/3/1400 

 عصر 14

9 
 سارا فرحمند رو

 دوشنبه

24/3/1400 

 19 عصر 15:20
 امیرحسین جلیلیان

 سه شنبه
25/3/1400 

 عصر14:40

10 
 بهمن طاهریان

 دوشنبه
24/3/1400 

  عصر 16
 

  

                                                                           

 

 نوبت مصاحبه روز مصاحبه خانوادگی و نام نام  ردیف نوبت مصاحبه روز مصاحبه خانوادگی و نام نام  ردیف

39 
 هدی الهیجی

 یکشنبه
23/3/1400 

 44 صبح11:10
 شکوه رکنی

 یکشنبه
23/3/1400 

 عصر 16:40

40 
 مهدی خرد

 یکشنبه

23/3/1400 

 45 عصر 14
 شکیال کریمی

 دوشنبه

24/3/1400 
 صبح 8

41 
 حنانه یعقوبی

 یکشنبه
23/3/1400 

طاهره اسحقی غریب  46 عصر14:40
 دوستی

 دوشنبه

24/3/1400 
 صبح 8:40

42 
 مهدیه هاشمی

 یکشنبه
23/3/1400 

 47 عصر15:20
 عاطفه دینلی

 دوشنبه

24/3/1400 
 صبح 9:20

43 
 نعیمه دانش

 یکشنبه

23/3/1400 
 48 عصر16

 سمیه بالغت نیا
 دوشنبه

24/3/1400 
 صبح 9:50

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی داوطلبان رشتهجدول زمانبندی مصاحبه 

نوبت  روز مصاحبه خانوادگی و نام نام  ردیف

 مصاحبه

نوبت  روز مصاحبه خانوادگی و نام نام  ردیف

 مصاحبه
1 

 خسروی جاوید تورج
چهارشنبه 

19/3/1400 

آبادی رکنمیری 7 صبح9:00
 الساداتمحدثه

چهارشنبه 
19/3/1400 

 ظهر12:00

2 
 امامی میبدی داوود

چهارشنبه 
19/3/1400 

 8 صبح9:30
 میاوق احسانالهی

چهارشنبه 
19/3/1400 

 عصر13:30

3 
 دارابی بافی حامد

چهارشنبه 
19/3/1400 

 9 صبح10:00
 عبدی نسرین

چهارشنبه 
19/3/1400 

 عصر14:00

4 
 اکبری فراگرد سیدحسین

چهارشنبه 
19/3/1400 

 10 صبح10:30
 الساداتموسوی عارفه

چهارشنبه 
19/3/1400 

 عصر14:30

5 
 الرضاطبسی سیدموسی

چهارشنبه 
19/3/1400 

 11 صبح11:00
 زارعی هانی

چهارشنبه 
19/3/1400 

 عصر15:00

6 
 پور شعلهوحدت

چهارشنبه 
19/3/1400 

  صبح11:30
 

  

 

 

 

 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی  رشته دول زمانبندی مصاحبه داوطلبانج

نوبت  روز مصاحبه خانوادگی و نام نام  ردیف

 مصاحبه

نوبت  روز مصاحبه خانوادگی و نام نام  ردیف

 مصاحبه
1 

 مکبریان مهدی
سه شنبه 

18/3/1400 

 6 صبح10:00
 دیداری معصومه

سه شنبه 
18/3/1400 

 عصر13:30

2 
 ایمانی صالح

سه شنبه 
18/3/1400 

 7 صبح10:30
 فضائلی ناهید

سه شنبه 
18/3/1400 

 عصر14:00

3 
 گوهربین بهنود

سه شنبه 
18/3/1400 

 8 صبح11:00
 پاک گوهر سجاد

سه شنبه 
18/3/1400 

 عصر14:30

4 
 بر عبدالبصیرحسین

سه شنبه 
18/3/1400 

 9 صبح11:30
 موسوی سیده  پرستو

سه شنبه 
18/3/1400 

 عصر15:00

5 
 بهجانی انسیهشیری

سه شنبه 
18/3/1400 

 10 ظهر12:00
 اقایی شیما

سه شنبه 
18/3/1400 

 عصر15:30

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 ئاترتمطالعات دکتری رشته  جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان

 روز مصاحبه خانوادگی و نام نام  ردیف

 

نوبت 

 مصاحبه

 

 روز مصاحبه خانوادگی و نام نام  ردیف

 

نوبت 

 مصاحبه

1 
 الهام ابراهیمی

 شنبهسه 
18/3/1400 

فائزه السادات شاه  8 صبح 9:  20
 حسینی

 چهارشنبه
19/3/1400 

 صبح 9:  20

2 
 امین ابراهیمی

 سه شنبه
18/3/1400 

 9 صبح10
 غالمحسین فروردین

 چهارشنبه
19/3/1400 

 صبح10

3 
 حامد اصغرزاده چرندابی

 سه شنبه
18/3/1400 

 10 صبح10:  40
 فراز فالح نژاد دلیوند

 چهارشنبه
19/3/1400 

 صبح10:  40

4 
 سام ایزدی خالق آبادی

 سه شنبه
18/3/1400 

 11 صبح11:  20
 فرزانه قمصری واشهری

 چهارشنبه
19/3/1400 

 صبح11:  20

5 
 زهره پیرهادی

 سه شنبه
18/3/1400 

 12 ظهر12
 محمد محمدی

 چهارشنبه
19/3/1400 

 ظهر12

6 
 عرفان خالقی

 سه شنبه
18/3/1400 

 13 عصر13:  30
 الهام معدنی

 چهارشنبه
19/3/1400 

 عصر13:  30

7 
 رضا رجائی

 سه شنبه
18/3/1400 

 14 عصر14:  10
 خدیجه ولدخانی

 چهارشنبه
19/3/1400 

 عصر14:  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 معماریبندی مصاحبۀ داوطلبان دکتری رشته جدول زمان

 نوبت مصاحبه روز مصاحبه نام خانوادگینام و  ردیف نوبت مصاحبه روز مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف

 سید ماهور سجادی الریجانی 1
 شنبهسه

18/3/1400 
 سارا متولی 20 صبح 8:30

 شنبهپنج
20/3/1400 

 عصر 15:00

 محمد مرتاض هجری 2
 شنبهسه

18/3/1400 
 طیبه یازرلو 21 صبح9:15

 شنبهپنج
20/3/1400 

 عصر15:45

 علی خانی 3
 شنبهسه

18/3/1400 
 یاسر خوشبخت 22 صبح10:00

 شنبهپنج
20/3/1400 

 عصر 16:30

 حسین ناصری 4
 شنبهسه

18/3/1400 
 فرزاد ارادتی 23 صبح10:45

 شنبهپنج
20/3/1400 

 عصر17:15

 راضیه گدازگر 5
 شنبهسه

18/3/1400 
 نوید جمالی 24 صبح 11:30

 شنبهپنج
20/3/1400 

 عصر 18:00

 آرمان حیدرعلی کمر 6
 شنبهسه

18/3/1400 
 خسرو مقبلی 25 عصر 13:30

 جمعه
21/3/1400 

 صبح 8:30

 زادهآذین هادی 7
 شنبهسه

18/3/1400 
 مهدیه یلدایی 26 عصر 14:15

 جمعه
21/3/1400 

 صبح 9:15

 فاطمه باقری 8
 شنبهسه

18/3/1400 
 زهرا استخر 27 عصر 15:00

 جمعه
21/3/1400 

 صبح10:00

 میالد امیدی 9
 شنبهسه

18/3/1400 
 زهرا معینی منش 28 عصر 15:45

 جمعه
21/3/1400 

 صبح10:45

 فرگل امینی 10
 شنبهسه

18/3/1400 
 الهام نوری 29 عصر 16:30

 جمعه
21/3/1400 

 صبح 11:30

 حمید فعال بینانی 11
 شنبهسه

18/3/1400 
 علی عبدرضایی 30 عصر 17:15

 جمعه
21/3/1400 

 عصر13:30

 معین کارگری 12
 شنبهسه

18/3/1400 
 دالرام شهبازیان 31 عصر 18:00

 جمعه
21/3/1400 

 عصر 14:15

 مهدی حکمت 13
 شنبهپنج

20/3/1400 
 مینا سعادتمند 32 صبح 8:30

 جمعه
21/3/1400 

 عصر 15:00

 فاطمه نعمتی 14
 شنبهپنج

20/3/1400 
 حسینیصفیه شاه 33 صبح 9:15

 جمعه
21/3/1400 

 عصر15:45

 پوریا توفیقی 15
 شنبهپنج

20/3/1400 
 سهند جاللی 34 صبح 10:00

 جمعه
21/3/1400 

 عصر 16:30

 مینا علیلو 16
 شنبهپنج

20/3/1400 
 نوید حیاتی 35 صبح10:45

 جمعه
21/3/1400 

 عصر 17:15

 نسبمریم قاسمی 17
 شنبهپنج

20/3/1400 
 مهسا شریع علوی 36 صبح 11:30

 جمعه
21/3/1400 

 عصر18:00

 دلیار اسدی 18
 شنبهپنج

20/3/1400 
 فاطمه شکری بناب 37 عصر13:30

 جمعه
21/3/1400 

 عصر 18:45

 حسام باحجب حبیبی 19
 شنبهپنج

20/3/1400 
     عصر 14:15

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 شهرسازی جدول زمانبندی مصاحبه بر اساس رشته داوطلبان

نوبت  روز مصاحبه نام و نام خانوادگی  ردیف

 مصاحبه

روز  نام و نام خانوادگی  ردیف

 مصاحبه

نوبت 

 مصاحبه
 یکشنبه فرزانه زند کریمی 1

23/3/1400 
 دوشنبه ریحانه آشتیانی 18 صبح8 

24/3/1400 
 صبح8 

 یکشنبه علی تیله کوهی 2
23/3/1400  

 دوشنبه جعفر مرادی 19 صبح8:30
24/3/1400  

 صبح8:30

 یکشنبه مریم عرب لودریچه 3
23/3/1400  

 دوشنبه علیرضا خادم ارایی 20 صبح9
24/3/1400  

 صبح9

 یکشنبه میثم ادینه لو فرد 4
23/3/1400  

 دوشنبه نازنین نیلی طباطبایی 21 صبح 9:30
24/3/1400  

 صبح9:30

 یکشنبه حسنی رضایی رمی 5
23/3/1400  

 دوشنبه سید مجتبی فخر احمد 22 صبح10
24/3/1400  

 صبح10

 یکشنبه سجاد ربیعی جرم افشاری 6
23/3/1400  

 دوشنبه نیلوفر ادیبی سده 23 صبح10:30
24/3/1400  

 صبح10:30

 یکشنبه سیده مریم حسینی 7
23/3/1400  

 دوشنبه منا رضایی انور 24 صبح11
24/3/1400  

 صبح11

 یکشنبه فرزانه ماخانی 8
23/3/1400  

 دوشنبه علیرضا دهقانی اشکذری 25 صبح11:30
24/3/1400  

 صبح11:30

 یکشنبه حمید غفاری 9
23/3/1400  

 دوشنبه حمید عطایی شاد 26 عصر13
24/3/1400  

 عصر13

 یکشنبه سیدحسین حسینی 10
23/3/1400  

 دوشنبه سیما سعادت 27 عصر13:30
24/3/1400  

 عصر13:30

 یکشنبه علی ریاحی دهکردی 11
23/3/1400  

 دوشنبه سید جواد قوامی همدانی 28 عصر14
24/3/1400  

 عصر14

 یکشنبه زهرا فخارزاده 12
23/3/1400  

 دوشنبه سروش معصوم زاده سیار 29 عصر14:30
24/3/1400  

 عصر14:30

 یکشنبه پورفرشاد شریعت  13
23/3/1400  

 دوشنبه نیلوفر راست قلم 30 عصر15
24/3/1400  

 عصر15

 یکشنبه بابک اکبری 14
23/3/1400  

حمیدرضا بهمن  31 عصر15:30
 پورخالصی

 دوشنبه
24/3/1400  

 عصر15:30

 یکشنبه هاجر باقری 15
23/3/1400  

 دوشنبه اسماعیل پیری 32 عصر16
24/3/1400  

 عصر16

 یکشنبه محمدحسین عسگری 16
23/3/1400  

 33 عصر16:30
 حسام حسنی پور

 دوشنبه
24/3/1400  

 عصر16:30

 یکشنبه سیما فردوسیان 17
23/3/1400  

  عصر17
 

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


