
 تاريخ مصاحبه دانشجو نحوه پذيرش رشته و گرايش دانشکده ديفر
 شماره تماس

 کارشناس
 روش مصاحبه

1 
تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی
 مدیریت ورزشی

 /نوبت دومروزانه/ 

 استعداد درخشان

 خردادماه  22شنبه 

 

 حرف اول نام خانوادگی

 از الف تا ش

 صبح 11-8ساعت 

 

 از ص تا ی

 16-13ساعت 

 

 استعداد درخشان:

 15:00ساعت 

 مسگر مقدمآقای ابراهیم 

22223378-021 
 مجازی

2 
تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

فیزیولوژی 

 ورزشی

 /نوبت دومروزانه/ 

 استعداد درخشان

 خردادماه  22شنبه 

 

 حرف اول نام خانوادگی

 از الف تا ش

 صبح 11-8ساعت 

 

 از ص تا ی

 16-13ساعت 

 

 استعداد درخشان:

 15:00ساعت 

 آقای ابراهیم مسگر مقدم

22223378-021 
 مجازی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



3 
تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی
 حرکات اصالحی

 /نوبت دومروزانه/ 

 استعداد درخشان

 خردادماه  23يکشنبه 

 

 حرف اول نام خانوادگی

 از الف تا ش

 صبح 11-8ساعت 

 

 از ص تا ی

 16-13ساعت 

 

 استعداد درخشان:

 15:00ساعت 

 آقای ابراهیم مسگر مقدم

22223378-021 
 مجازی

4 
تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

بیومکانیک 

 ورزشی

 /نوبت دومروزانه/ 

 استعداد درخشان

 خردادماه  23يکشنبه 

 

 حرف اول نام خانوادگی

 از الف تا ش

 صبح 11-8ساعت 

 

 از ص تا ی

 16-13ساعت 

 

 استعداد درخشان:

 15:00ساعت 

 آقای ابراهیم مسگر مقدم

22223378-021 
 مجازی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 فیزيک 5
نجوم و انرژی 

 های باال
 روزانه

 خرداد 12

 صبح 9ساعت 

 

 خرداد 13

 صبح 9ساعت 

 

اطالعات تکمیلی در سايت دانشکده 

 خواهد بود

09120763964 

 

 
 مجازی

 اتمی و مولکولی فیزيک 6
 روزانه

 استعداد درخشان

 خرداد 26چهارشنبه 

 و روز 14تا  10ساعت 

 

 12تا  9ماه ساعت خرداد  27پنجشنبه 

 

کده دانشاطالعات تکمیلی در سايت 

 خواهد بود

ایمیل: 
salmani@khu.ac.ir 

 پیامک و واتس آپ:

09210581840 

 مجازی

 روزانه مدیریت آموزشی مديريت 7
 سه شنبه

25/3/400 

 آقای هادی کشوری

021-88807000  

09357589987 

 مجازی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

mailto:salmani@khu.ac.ir


 پردیس/ نوبت دوم مدیریت آموزشی مديريت 8
 چهارشنبه

26/3/400 

 آقای هادی کشوری

021-88807000  

09357589987 

 مجازی

 آب و هواشناسی علوم جغرافیايی 9
 روزانه

 نوبت دوم

 1400خرداد  30يکشنبه 

 1400خرداد  31دوشنبه 

برای اطالع دقیق از روز و ساعت مصاحبه به 

 پرتال دانشکده علوم جغرافیایی مراجعه شود.

 آقای دکتر دولتی

34517238-026 
 مجازی

 ژئومورفولوژی علوم جغرافیايی 10
 روزانه

 نوبت دوم

 1400خرداد  29شنبه 

 1400خرداد  30يکشنبه 

برای اطالع دقیق از روز و ساعت مصاحبه به 

 پرتال دانشکده علوم جغرافیایی مراجعه شود.

 آقای دکتر دولتی

34517238-026 
 مجازی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 علوم جغرافیايی 11
برنامه جغرافیا و 

 ریزی روستایی

 روزانه

 نوبت دوم

 1400تیر  7دوشنبه 

 1400تیر  8سه شنبه 

برای اطالع دقیق از روز و ساعت مصاحبه به 

 پرتال دانشکده علوم جغرافیایی مراجعه شود.

 آقای دکتر دولتی

34517238-026 
 مجازی

 علوم جغرافیايی 12
جغرافیا و برنامه 

 ریزی شهری

 روزانه

 نوبت دوم

 1400تیر  5شنبه 

 1400تیر  6يکشنبه 

برای اطالع دقیق از روز و ساعت مصاحبه به 

 پرتال دانشکده علوم جغرافیایی مراجعه شود.

 

 آقای دکتر دولتی

34517238-026 
 مجازی

 جغرافیای سیاسی علوم جغرافیايی 13
 روزانه

 نوبت دوم

 1400تیر  1سه شنبه 

 1400تیر  2چهارشنبه 

روز و ساعت مصاحبه به برای اطالع دقیق از 

 پرتال دانشکده علوم جغرافیایی مراجعه شود.

 دولتیدکتر آقای 

34517238-026 
 مجازی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



ادبیات و علوم  14

 انسانی

تاریخ ایران بعد از 

 اسالم

روزانه-  

 نوبت دوم-

1400اول و دوم تیر ماه   

روز حضور با داوطلبین محترم تماس گرفته 

 شود.می

02634579600 

2325داخلی   

09126610812 

 حضوری

15 
 ادبیات و

 علوم انسانی

-علوم اجتماعی  

جامعه شناسی 

مسائل اجتماعی 

 ایران

 

 نوبت اول

 )روزانه(

30/3/1400 یکشنبه  

9-13ساعت   

)ساعت مصاحبه داوطلبان را کارشناس گروه 

 هماهنگ می کند(

02186070778 

09124353717 

 خانم میرمصطفوی

 8-14ساعت 

 مجازی

16 
 ادبیات و

 علوم انسانی

 

-علوم اجتماعی  

جامعه شناسی 

مسائل اجتماعی 

 ایران

 

 نوبت اول

 )روزانه(

30/3/1400 یکشنبه  

14-18ساعت   

)ساعت مصاحبه داوطلبان را کارشناس گروه 

 هماهنگ می کند(

02186070778 

09124353717 

 خانم میرمصطفوی

 8-14ساعت 

 مجازی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



17 
 ادبیات و

 علوم انسانی

 

-علوم اجتماعی  

جامعه شناسی 

مسائل اجتماعی 

 ایران

 

 نوبت اول

 )روزانه(

31/3/1400 دوشنبه  

9-13ساعت   

)ساعت مصاحبه داوطلبان را کارشناس گروه 

 هماهنگ می کند(

02186070778 

09124353717 

 خانم میرمصطفوی

 8-14ساعت 

 مجازی

18 
 ادبیات و

 علوم انسانی

 

-علوم اجتماعی  

جامعه شناسی 

مسائل اجتماعی 

 ایران

 

 نوبت اول

 )روزانه(

31/3/1400 دوشنبه  

14-18ساعت   

)ساعت مصاحبه داوطلبان را کارشناس گروه 

 هماهنگ می کند(

02186070778 

09124353717 

 میرمصطفوی خانم 

 8-14ساعت 

 مجازی

19 
 ادبیات و

 علوم انسانی

 

-علوم اجتماعی  

جامعه شناسی 

مسائل اجتماعی 

 ایران

 

 نوبت دوم

(نوبت دوم)  

1/4/1400 سه شنبه  

9-13ساعت   

)ساعت مصاحبه داوطلبان را کارشناس گروه 

 هماهنگ می کند(

02186070778 

09124353717 

 خانم میرمصطفوی

8-14ساعت   

 مجازی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



20 
 ادبیات و

 علوم انسانی

 

-علوم اجتماعی  

جامعه شناسی 

مسائل اجتماعی 

 ایران

 

 نوبت دوم

(نوبت دوم)  

 سه شنبه

1/4/1400  

18-14  

مصاحبه داوطلبان را کارشناس گروه  )ساعت

 هماهنگ می کند(

02186070778 

09124353717 

 خانم میرمصطفوی

8-14ساعت   

 مجازی

21 
 ادبیات و

 علوم انسانی

 

-علوم اجتماعی  

جامعه شناسی 

مسائل اجتماعی 

 ایران

 

 نوبت دوم

(نوبت دوم)  

2/4/1400 چهارشنبه  

9-13ساعت   

گروه  )ساعت مصاحبه داوطلبان را کارشناس

 هماهنگ می کند(

02186070778 

09124353717 

 خانم میرمصطفوی

8-14ساعت   

 مجازی

22 
 ادبیات و

 علوم انسانی

 

-علوم اجتماعی  

جامعه شناسی 

مسائل اجتماعی 

 ایران

 

 نوبت دوم

(نوبت دوم)  

 چهارشنبه

2/4/1400  

14-18ساعت   

)ساعت مصاحبه داوطلبان را کارشناس گروه 

 هماهنگ می کند(

02186070778 

09124353717 

 خانم میرمصطفوی

 

8-14ساعت   

 مجازی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



23 
ادبیات و علوم 

 انسانی

زبان و ادبیات 

 عربی
 روزانه/ نوبت دوم

ص روز  - از الف حرف اول نام خانوادگی 

 14صبح الى  9ساعت  خرداد 25شنبه سه

 

ی  -صحرف اول نام خانوادگی از 

 خرداد 26چهارشنبه 
 14صبح الى  9ساعت 

 02181582253خانم رنجبر 

 

 خانم مختاری

02634579600 

 2331داخلی 

 

دکتر اشکوری و دکتر اسودی 

02186072703 

 مجازی

24 
ادبیات و علوم 

 انسانی

آموزش زبان 

 انگلیسی
 روزانه/ نوبت دوم

 حرف اول نام خانوادگی

5/4/1400خ  -الف   

6/4/1400ش  -د   

7/4/1400ق  -ص   

8/4/1400ی  -ک   

02634579600 

 خانم دهقان

2323داخلی   

 خانم رنجبر

02181582253 

 مجازی

25 
ادبیات و علوم 

 انسانی

ادبیات زبان 

 انگلیسی
 روزانه/ نوبت دوم

ر  -الف حرف اول نام خانوادگی

6/4/1400  

7/4/1400ق  -ز   

8/4/1400ی -ک   

02634579600 

2323داخلی   

 خانم دهقان

02181582253 

 خانم رنجبر

 مجازی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



26 
ادبیات و علوم 

 انسانی

زبان و ادبیات 

 فارسی

 روزانه

 نوبت دوم

 پردیس

 خرداد 24و  23

 

 خانم آزاد

34579600-026 

 2346داخلی 

 تلفن همراه

09194628671 

 مجازی

27 
 ادبیات و

 علوم انسانی
 حکمت متعالیه

 روزانه

 نوبت دوم

31/3/1400و  30  

 31/3/1400و  30

09392717504 

 خانم سرمدی
 مجازی

 شیمی 28
گرایش  -شیمی

 آلی
 روزانه

 ش -الف از  حرف اول نام خانوادگی 

 صبح 9از ساعت  ، تیر 1سه شنبه 

 

 ی -ص حرف اول نام خانوادگی از 

 صبح 9،  از ساعت تیر 2چهارشنبه 

 مجازی 021-86072706

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 شیمی 29
گرایش  -شیمی

 تجزیه
 روزانه

 س-الف از  حرف اول نام خانوادگی 

 صبح 9از ساعت  خرداد 25سه شنبه 

 

 ی-ش حرف اول نام خانوادگی از 

 صبح 9از ساعت   خرداد 26چهارشنبه 

 مجازی 021-86072706

 شیمی 30
گرایش  -شیمی

 معدنی
 روزانه

 الف تا شاز  حرف اول نام خانوادگی 

 صبح 9خرداد از ساعت  22شنبه، 

 

 ص تا یحرف اول نام خانوادگی از 

 صبح 9 خرداد  از ساعت 23یکشنبه، 

021-86072706  مجازی 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 شیمی 31
گرایش  -شیمی

 شیمی فیزیک
 روزانه

 ش -الفحرف اول نام خانوادگی  
 

 صبح 9از ساعت  خرداد 24دوشنبه، 

 

 ص تا یحرف اول نام خانوادگی از 

 

 صبح 9ساعت از   خرداد 23يکشنبه، 

 مجازی 021-86072706

 علوم زمین 32
چینه شناسی و 

 فسیل شناسی

نوبت روزانه/ 

 دوم/استعداد درخشان

ش –الف حرف اول نام خانوادگی   

15-8ساعت  25/03/1400سه شنبه   

ی –ص   

15-8ساعت  26/03/1400چهارشنبه   

تماس اضطراری:  

09125670734   

 سرکار خانم رئیسی

 حضوری

دانشکده علوم  -تهران 

 زمین

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 علوم زمین 33
آب های 

 زیرزمینی

روزانه/ نوبت 

 درخشاندوم/استعداد 

ش –الف   

15-9ساعت  31/03/1400دوشنبه   

ی –ص   

15-9ساعت  01/04/1400سه شنبه   

تماس اضطراری:  

09125670734   

 سرکار خانم رئیسی

 حضوری

دانشکده علوم  - کرج

 زمین

 علوم زمین 34
زمین شناسی 

 مهندسی

روزانه/ نوبت 

 دوم/استعداد درخشان

ش –الف   

15-8ساعت  30/03/1400يکشنبه   

ی –ص   

15-8ساعت  31/03/1400دوشنبه   

تماس اضطراری:  

09125670734   

 سرکار خانم رئیسی

 حضوری

دانشکده علوم  -تهران 

 زمین

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 پترولوژی علوم زمین 35
روزانه/ نوبت 

 دوم/استعداد درخشان

ش –الف   

15-8ساعت  20/03/1400پنجشنبه   

ی –ص   

15-8ساعت  21/03/1400جمعه   

تماس اضطراری:  

سرکار خانم   09125670734

 رئیسی

 مجازی

 فنی و مهندسی 36

مهندسی صنایع 

گرایش بهینه 

 سازی سیستم ها

 روزانه

 ر  -حرف اول نام خانوادگی الف 

 خردادماه 25 

  خردادماه 26ک  -ر 

 خردادماه 27ی  -ک 

 آقای مهندس شیخ حسنی

34579600-026 

 2587داخلی 

یا در واتس آپ این شماره 

 متنی یا صوتی بگذارید.پیغام 

09354975753 

 مجازی

برای اطالع از مدارک 

مورد نیاز سایت دانشکده 

 مشاهده شود.

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 فنی و مهندسی 37

 -عمران مهندسی

گرایش 

 ژئوتکنیک

 نوبت دومروزانه و 

 ش -از الف  حرف اول نام خانوادگی 

 1400ا تیرماه سه شنبه  

 صبح 8ساعت 

 

 ی -از ص  حرف اول نام خانوادگی 

 1400تیر ماه  2چهار شنبه 

 صبح 8ساعت 

 آقای مهندس بختیاری

02634579600 

 2454داخلی 

 مجازی

 فنی و مهندسی 38
 -عمران مهندسی

 گرایش سازه
 نوبت دومروزانه و 

 ش -از الف  حرف اول نام خانوادگی 

 1400خرداد ماه  26 چهار شنبه 

 صبح 8ساعت 

 

 ی -از ص  حرف اول نام خانوادگی 

 1400خردادماه 27پنج شنبه 

 صبح 8ساعت 

 آقای مهندس بختیاری

02634579600 

 2454داخلی 

 مجازی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



39 
حقوق و علوم 

 سیاسی

 روابط

 بین الملل 

 روزانه

 و

 نوبت دوم

 خرداد 29شنبه 

 خرداد 30يکشنبه 

 

 

02188311867  

(2خانم خورسندی ) داخلی   

(4خانم حسنی )داخلی   

:تماس ضروری  

09923214866 

09910539936 

 مجازی

40 
حقوق و علوم 

 سیاسی
 حقوق خصوصی

 روزانه

 و

 نوبت دوم

 خرداد 23يکشنبه 

 خرداد 24دوشنبه 

02188311867  

(2خانم خورسندی ) داخلی   

(4خانم حسنی )داخلی   

:تماس ضروری  

09923214866 

09910539936 

 مجازی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



41 
شناسی و روان

 علوم تربیتی

 شناسی بالینیروان

 و

شناسی روان

 سالمت

 نوبت دومروزانه/ 

 

18/03/1400 

 و

19/03/1400 

بر اساس نوبت اختصاص یافته در اطالعیه 

دعوت به مصاحبه که در سایت دانشکده 

 درج خواهد شد.

34579600-026 

 2546 و 2746داخلی 

 و

24551024-026 

27388607- 021  

 جازیم

42 
شناسی و روان

 علوم تربیتی

 شناسیروان

 

 نوبت دومروزانه/ 

 

20/03/1400 

بر اساس هماهنگی توسط گروه تخصصی 

 شناسیروان

34579600-026 

 2546 و 2746داخلی 

24551024-026 

86072738- 021  

 مجازی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



43 
شناسی و روان

 علوم تربیتی

علم اطالعات و 

 شناسیدانش
 

 ش -از الف  حرف اول نام خانوادگی 

19/03/1400 

 صبح 9ساعت 

 ی -خانوادگی از ص حرف اول نام 

20/03/1400 

 صبح 9ساعت 

34579600-026 

 و 2546داخلی 

2746 

24551024-026 

86072738- 021  

 حضوری

)تهران، ساختمان  

 پردیس(

 علوم زيستی 44

زیست شناسی 

سلولی –جانوری 

 تکوینی

 روزانه

 و

 نوبت دوم

 یکشنبه

30/3/1400 

 ظهر 12صبح الی  9

 19الی       14

پورحاجیآقای کیوان   

09382793693  
 مجازی

 علوم زيستی 45

زیست شناسی 

سلولی –جانوری 

 تکوینی

متقاضیان بدون 

آزمون )استعداد 

 درخشان(

 سه شنبه

1/4/1400 

 ظهر 12صبح الی  9

پورآقای کیوان حاجی  

09382793693 
 مجازی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم زيستی 46

زیست شناسی 

 -جانوری

 فیزیولوژی

 

 روزانه

 و

 نوبت دوم

 یکشنبه

30/3/1400 

 13صبح الی  9

 18الی  14

پورآقای کیوان حاجی  

09382793693 
 مجازی

 علوم زيستی 47

زیست شناسی 

 -جانوری

 فیزیولوژی

متقاضیان بدون 

آزمون )استعداد 

 درخشان(

 دوشنبه

31/3/1400 

 13صبح الی  9

 18الی  14

پورآقای کیوان حاجی  

09382793693 
 مجازی

48 
علوم رياضی و 

 کامپیوتر
 هاتمام گرایش

 روزانه

 و

 نوبت دوم

 رسانی دانشکدهاعالم زمان از طریق اطالع

القدر خانم ذو  

77630040-021  

 واتساپ

09372329154 

 مجازی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


