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ارزیابی تخصصی آزمون نیمه  برنامه ی زمانیدانشگاه مازندران در خصوص  یاطالعیه

 0011متمرکز دکتری سال 

 

به صورت  تخصصیارزیابی  یمرحلههای های مورد پذیرش دانشگاه مازندران و تاریخرشته محل(: 1جدول شماره )

نسبت به  می توانند ساعت قبل از اولین مصاحبه ی گروه تخصصی 42 تاضمناً داوطلبان )غیر حضوری ی مصاحبه

 اقدام نمایند(reg.umz.ac.ir ارسال مدارک از طریق سامانه ی 

 تاریخ مصاحبه نام دوره نام گرایش نام رشته امتحانی

 زبان و ادبیات فارسی

 

 روزانه -
11/31/1233  

 و

 34/32/1233و 31
 تیرماه()سی و یکم خرداد و اول و دوم 

 زبان و ادبیات فارسی

 

 نوبت دوم -

 زبان و ادبیات فارسی

 

پردیس  -

 خودگردان

 زبان و ادبیات فارسی

 

  روزانه ادبیات عرفانی

11/31/1233  

 و

 34/32/1233و 31
 (رماهیخرداد و اول و دوم ت کمیو  ی)س

 نوبت دوم ادبیات عرفانی زبان و ادبیات فارسی

 روان شناسی تربیتی

 

  روزانه ----

 30/32/1233و30/30

 روان شناسی تربیتی هفتم، هشتم و نهم تیرماه()         

 

 نوبت دوم -----

الهیات و معارف 

فقه و مبانی  -اسالنی

 حقوق اسالمی

  روزانه 

 

 14/32/1233و11،12
الهیات و معارف  (رماهیت دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم)

فقه و مبانی  -اسالنی

 اسالمیحقوق 

 نوبت دوم -

الهیات و معارف 

فقه و مبانی  -اسالنی

 حقوق اسالمی

پردیس  -

 خودگردان

الهیات و معارف 

علوم قرآن و  -اسالنی

 حدیث 

  روزانه 

 

 30/32/1233و30،30

 (رماهیت هفتمو  ششم، پنجم)    
الهیات و معارف 

علوم قرآن و  -اسالنی

 حدیث

 نوبت دوم 

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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ریزی توسعه برنامه  آموزش عالی

 آموزش عالی

  روزانه

40/31/1233 
برنامه ریزی توسعه  آموزش عالی )بیست و ششم خرداد ماه(

 آموزش عالی

 نوبت دوم

 حسابداری

 

 340/31/1233و13،11 روزانه -

 و

 31/32/1233و34
 

 حسابداری

 

 نوبت دوم -

 مدیریت صنعتی

 

 

  روزانه تولید و عملیات

 44/31/1233و 41،42،40
 

 مدیریت صنعتی  

 

 نوبت دوم تولید و عملیات

سیاست گذاری علم و 

 فناوری

 

 

-- 

  روزانه

 340/31/1233و13،11
 و

31 /32/1233 
 

 

 

سیاست گذاری علم و 

 فناوری

 نوبت دوم -

 مدیریت بازرگانی

 

  روزانه بازاریابی

 44/31/1233و 41،42،40
 بازاریابی مدیریت بازرگانی

 

 نوبت دوم

حقوق جزا و جرم 

 شناسی

  روزانه -

 

 31/1233/ 30و 30،13
 )هشتم،نهم و دهم خردادماه(

 

حقوق جزا و جرم 

 شناسی 

 نوبت دوم -

حقوق جزا و جرم 

 شناسی

پردیس  ---

 خودگردان

 حقوق خصوصی

 

  روزانه -

 31/1233/ 40و 13،11
)بیست و نهم، سی ام و سی و یکم 

 خردادماه(

 

 حقوق خصوصی

 

 نوبت دوم -

پردیس  - حقوق خصوصی

 خودگردان

 علوم سیاسی

 

  روزانه مسائل ایران

 31/1233/ 40و40

 مپنجم و بیست و ششو  ستی)ب    

 خردادماه(

 یاسیعلوم س

 

 نوبت دوم رانیمسائل ا
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 روابط بین الملل

 

  روزانه -----

 32/1233/ 31و 34
 روابط بین الملل )اول و دوم تیرماه(

 

 وبت دومن -----

جامعه  -علوم اجتماعی

 شناسی

جامعه شناسی مسائل 

 اجتماعی ایران

  روزانه

 32/1233/ 30و 30،30
 ششم و هفتم تیرماه( )پنجم،

 

جامعه  -علوم اجتماعی

 شناسی

جامعه شناسی مسائل 

 اجتماعی ایران

 نوبت دوم

 علوم اقتصادی

 

  روزانه پولی 

 

 

 

 

 32/1233/ 30و 30،30
 نهم تیرماه()هفتم،هشتم و 

 

 علوم اقتصادی

 

 روزانه اسالمی 

 یعلوم اقتصاد

 

 روزانه توسعه اقتصادی

 علوم اقتصادی

 

 روزانه بخش عمومی

 علوم اقتصادی

 

 

 روزانه مالی

 علوم اقتصادی

 

 نوبت دوم اسالمی

 علوم اقتصادی

 

 نوبت دوم بخش عمومی

 علوم اقتصادی

 

 نوبت دوم توسعه اقتصادی

 فیزیک

 

  روزانه ذرات بنیادی

34 /32/1233 
 )دوم تیرماه(

 

  فیزیک

  ذرات بنیادی

 نوبت دوم

  روزانه هسته ای فیزیک

 30/31/1233و 30
 (ماهخردادهشتم، نهم )

 و

44/31/1233 

 )بیست و دوم خردادماه(

 نوبت دوم هسته ای فیزیک

 فیزیک

 

پردیس  هسته ای

 خودگران

گرانش و کیهان  فیزیک

  شناسی

 روزانه
 

31/32/1233 
 (رماهیت کمی)

 

 

گرانش و کیهان  فیریک

 شناسی

 نوبت دوم
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 روزانه پالسما فیزیک

 

 31/1233/ 41و 42
 (ماهخرداد بیست و سه و بیست و چهار)

 نوبت دوم پالسما کیزیف

 پردیس پالسما فیزیک

 فیزیک

 

  روزانه اپتیک و لیزر

 31/1233/ 41و 42

 نوبت دوم اپتیک و لیزر فیزیک (و چهار خردادماه ستیو سه و ب ستی)ب

  فیزیک

 ماده چگال

  روزانه

 

 31/1233/ 13و 11 

 و                           
30/32/1233 

 (سی و سی و یکم خردادماه و پنجم تیرماه)

  فیزیک

 ماده چگال

 نوبت دوم

پردیس  ماده چگال فیزیک

 خودگردان

 فیزیک

 

  روزانه فیزیکنجوم و اختر 

 

42/31/1233 
 و چهار خردادماه( ستی)ب

 فیزیک

 

 نوبت دوم کیزینجوم و اختر ف

 ریاضی محض

 

 30/32/1233و  30،30،30 روزانه جبر

 

 (ششم،هفتم و هشتم تیر ماه پنجم،)  
 ریاضی محض

 

 نوبت دوم جبر

 ریاضی محض

 

  روزانه آنالیز

 

 30/32/1233، و 30،30

 ماه( ریهفتم تو ششم )پنجم،     
 ریاضی محض

 

 نوبت دوم آنالیز

 ریاضی محض

 

  روزانه هندسه 

 

30/32/1233 

 ماه( ری)هشتم ت          

 11/31/1233 روزانه گرایش کاربردی ریاضی 

 و

 31/32/1233و 34
 ماه(سی و یکم خرداد و اول و دوم تیر)  

 ریاضی 

 

 نوبت دوم گرایش کاربردی

 هروزان ترکیبیاتگراف و  ریاضی
 30/32/1233و  30،30،30

 ماه( ری)پنجم،ششم،هفتم و هشتم ت
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 شیمی

 

 روزانه شیمی آلی

 41/31/1233، و 42،40
و بیست و  چهارمبیست و  ،سومبیست و )

 ماه( خرداد پنجم

 

 شیمی

 

 نوبت دوم شیمی آلی

پردیس  شیمی آلی شیمی

 خودگران

 شیمی

 

 42/31/1233، و 40،40 روزانه شیمی فیزیک

 
و  ستیو ب پنجمو  ستی،بچهارمو  ستی)ب

 خرداد ماه( ششم

 شیمی

 

 نوبت دوم شیمی فیزیک

 شیمی

 

  روزانه شیمی تجزیه

 10/31/1233و  10،10          
 

 خرداد ماه( نوزدهمو  مههجد ،هفدهم)

 شیمی

 

 نوبت دوم شیمی تجزیه

پردیس  شیمی تجزیه شیمی

 خودگران

 شیمی

 

  روزانه شیمی معدنی

 

 13/31/1233و  11،14

 
 خرداد ماه( دوازدهمو یازده )دهم،      

 شیمی

 

 نوبت دوم شیمی معدنی

  مدیریت ورزشی

------------ 

 روزانه

 31/1233/ 42و 40

 ( بیست و چهار و بیست و پنج خرداد ماه)

 مدیریت ورزشی

 

 نوبت دوم ----------

  مدیریت ورزشی

------------ 

پردیس 

خودگردان 

 دانشگاه

 

 فیزیولوژی ورزشی

 

 

 روزانه ---------

 31/32/1233و34

 )اول و دوم  تیرماه(
 

 فیزیولوژی ورزشی

 

  نوبت دوم ------------ 

  فیزیولوژی ورزشی

--------- 

پردیس 

خودگردان 

 دانشگاه

 

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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 بیومکانیک ورزشی

 
  روزانه ---

 

41/31/1233 

 )بیست و سوم خرداد ماه (

 

  

پردیس  --- بیومکانیک ورزشی

خودگردان 

 دانشگاه

 

 باستان شناسی

 

 روزانه دوران اسالمی
 

 

42/31/1233 

 خردادماه(م )بیست و چهار

 

 باستان شناسی

 

 نوبت دوم اسالمیدروان 

 باستان شناسی

 

پردیس  دوران اسالمی

 خودگردان

 باستان شناسی

 

  روزانه دوران تاریخی

 

40/31/1233 

 پنجم خردادماه()بیست و 

 

 
 

 باستان شناسی

 

 نوبت دوم تاریخیدوران 

 باستان شناسی

 

 40/31/1233 روزانه دوران پیش از تاریخ

 )بیست و ششم خرداد ماه(
 

  روزانه سلولی و مولکولی زیست شناسی 

 31/1233/ 40و 13
 ماه( بیست و ششم و سی ام خرداد)

 زیست شناسی

 

 نوبت دوم سلولی و مولکولی

پردیس  سلولی و مولکولی زیست شناسی

 حودگردان

 یشناس ستیز

 

  روزانه سیستماتیک گیاهی

 14/32/1233و 11،12
 یشناس ستیز ماه( ریت دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم)

 

 نوبت دوم سیستماتیک گیاهی
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 برای مصاحبه ی مجازیکارشناسان دانشکده ها جهت راهنمایی داوطلبان شماره ی تماس ( 4جدول شماره ی

 شماره ی تماس کارشناس دانشکده ردیف

 31110134011 الیاسیخانم  هنر و معماری 1

 31110134421 آقای علی باقرزاده تربیت بدنی و علوم ورزشی 4

   رمضانی آقای  علوم پایه 1

 آقای  رضایی

31110134203 

31110134203 

 31110134213 آقای کاردگر علوم ریاضی 2

 31110134110 آقای ساالریه شیمی 0

 31110134110 آقای داودی حقوق و علوم سیاسی 0

 31110134023 آقای مسافری علوم اقتصادی و اداری 0

 31110134030 آقای مهدوی الهیات و معارف اسالمی 0

 31110134031 خانم محمدپور علوم انسانی و اجتماعی 0

 

 توجه:  

 همان روز می باشد. 10الی  13/0زمان آغاز مصاحبه از ساعت 

کارشناسان دانشکده های مربوط طی تماس تلفنی، نوبت حضور مجازی هر یک از داوطلبان را به صورت تلفنی اعالم 

 خواهند کرد.

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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