
  

 تخصّصی ارزیابی زمانی برنامۀ

 دانشگاه رازی( - 1400)داوطلبان مقطع دکتری تخصصی 
                  

 شیوۀ مصاحبه  دوره نام گرایش  نام رشتۀ امتحانی  کد رشتۀ امتحانی  محل کد رشته 
 مصاحبه 

 )اصلی(

 مصاحبه 

 )با تاخیر(

 19/4/1400 1400/ 16/4 مجازی روزانه  - زبان و ادبيّات فارسي  2101 1012

 روزانه  - ژئومورفولوژی  2106 1145
 مجازی

 

14/4 /1400 

15/4/1400 

17/4/1400 

 

 3/4/1400 29/3/1400 مجازی روزانه  - آب و هواشناسي 2107 1159

 5/4/1400 2/4/1400 مجازی روزانه  - زبان و ادبيّات عربي  2110 1188

 3/4/1400 26/3/1400 مجازی روزانه  - انگليسين آموزش زبا 2805 5460

 27/3/1400 19/3/1400 مجازی روزانه  - زبان و ادبيات انگليسي 2806 5488

 1400/ 16/4 1400/ 14/4 مجازی روزانه  - مديريت ورزشي  2115 1326

 15/4/1400 1400/ 13/4 مجازی روزانه  - فيزيولوژی ورزشي  2116 1363

 23/3/1400 18/3/1400 مجازی روزانه  قتصاد سنجيا اقتصادی علوم  2112 1222

 23/3/1400 18/3/1400 مجازی روزانه  ای اقتصاد شهری و منطقه علوم اقتصادی  2112 1265

 23/3/1400 18/3/1400 مجازی پرديس خودگردان ای اقتصاد شهری و منطقه علوم اقتصادی  2112 1317

 26/3/1400 25/3/1400 مجازی روزانه  - روانشناسي 2150 5522

 25/3/1400 24/3/1400 مجازی روزانه  شناسي سياسي جامعه علوم سياسي  2160 2013

 24/3/1400 23/3/1400 مجازی روزانه  كارآفريني پژوهي ومديريت تكنولوژی يندهآفريني  آكار 2169 2234

 3/4/1400 2/4/1400 مجازی روزانه  شيمي آلي شيمي 2212 2509

 3/4/1400 2/4/1400 مجازی روزانه  شيمي تجزيه  شيمي 2213 2573

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  

 1400/ 16/4 1400/ 14/4 مجازی روزانه  شيمي معدني  شيمي 2214 2634

 30/3/1400 29/3/1400 مجازی روزانه  - شيمي كاربردی 2215 2672

 26/3/1400 25/3/1400 مجازی روزانه  نانومواد معدني  نانوشيمي 2244 3288

 1400/ 13/4 6/4/1400 مجازی روزانه  - بيوسيستماتيك-زيست شناسي جانوری   2224 2746

 1400/ 13/4 6/4/1400 مجازی پرديس خودگردان - بيوسيستماتيك-زيست شناسي جانوری   2224 2750

 1400/ 16/4 2/4/1400 مجازی روزانه  - زيست شناسي سلولي وملكولي  2226 2761

 6/4/1400 30/3/1400 مجازی روزانه  - آمار 2232 2821

 مجازی روزانه  آناليز رياضي 2233 2859
30/3/1400 

31/3/1400 
6/4/1400 

 مجازی روزانه  جبر  رياضي 2233 2896
30/3/1400 

31/3/1400 
6/4/1400 

 1400/ 14/4 1400/ 13/4 مجازی روزانه  فيزيك ماده چگال  فيزيك 2238 3129

 1400/ 14/4 1400/ 13/4 مجازی روزانه  شناسيكيهان  گرانش و فيزيك 2238 3157

 19/4/1400 15/4/1400 مجازی روزانه  الكترونيك  مهندسي برق 2301 3360

 19/4/1400 15/4/1400 مجازی روزانه  مخابرات سيستم  مهندسي برق 2302 3415

 19/4/1400 15/4/1400 مجازی روزانه  مخابرات ميدان و موج  مهندسي برق 2302 3439

 19/4/1400 1400/ 16/4 مجازی روزانه  قدرت مهندسي برق 2304 3503

 1400/ 16/4 15/4/1400 مجازی روزانه  سازه مهندسي عمران 2307 3611

 1400/ 16/4 15/4/1400 مجازی روزانه  ژئوتكنيك  مهندسي عمران 2309 3681

 1400/ 16/4 15/4/1400 مجازی پرديس خودگردان ژئوتكنيك  مهندسي عمران 2309 3706

 1400/ 16/4 15/4/1400 مجازی روزانه  های هيدروليكيمهندسي آب و سازه مهندسي عمران 2310 3715

 1400/ 14/4 1400/ 13/4 مجازی روزانه  طراحي كاربردی مهندسي مكانيك 2322 3856

 1400/ 14/4 1400/ 13/4 مجازی روزانه  تبديل انرژی مهندسي مكانيك 2324 3961

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  

 مجازی روزانه  معماری مهندسي كامپيوتر 2355 4284
1/4/1400 

2/4/1400 

3/4/1400 

 

 مجازی پرديس خودگردان معماری مهندسي كامپيوتر 2355 5523
1/4/1400 

2/4/1400 

3/4/1400 

 

 26/3/1400 24/3/1400 مجازی روزانه  - مهندسي شيمي  2360 4410

 24/3/1400 23/3/1400 مجازی روزانه  تغذيۀ دام  علوم دامي  2424 4772

 18/3/1400 17/3/1400 مجازی روزانه  - ژنتيك و به نژادی گياهي  2431 4915

 18/3/1400 17/3/1400 مجازی روزانه  فيزيولوژی گياهان زراعي  آگروتكنولوژی  2432 4946

 18/3/1400 17/3/1400 مجازی روزانه  - آگرواكولوژی  2436 5054

 26/3/1400 25/3/1400 مجازی روزانه  - توسعه كشاورزی  2438 5077

 24/3/1400 23/3/1400 مجازی روزانه  - شناسي كشاورزیحشره  2439 5088

 30/3/1400 23/3/1400 مجازی روزانه  - های توليدمثل دامبيماری ي ويماما 2702 5333

 

 

 توجه:  

 و بر پایه نوبت بندی ارائه شده برای داوطلبان که توسط گروه انجام می شود، خواهد بود. صبح  9ساعت شروع مصاحبه از   -1

 به آدرس زیر اعالم خواهد گردید.    رازی پورتال معاونت آموزشی دانشگاهاطالعیه های تکمیلی متعاقبا از طریق   کلیه جزئیات و  -2

https://aed.razi.ac.ir 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


