
 مصاحبه انجام های تاریخ همراه بهسمنان  دانشگاه پذیرش مورد هایمحل رشته کد جدول0 1جدول شماره 

 کد

 رشته

 محل

 رشته کد

 امتحانی

 رشته نام

 امتحانی

 

 گرایش نام

  دوره نام

 1 مصاحبه تاریخ

 برای 2 مصاحبه تاریخ

 به تأخیری داوطلبان

 موجه دلیل

 

 تحصیل محل

زبان و ادبیات  2141 1415

 فارسی

 40/40/1044الی  45/40/1044 روزانه -

 

40/40/1044  

 نوبت دوم 2141 1460

زبان و ادبیات  2114 1101

 عرب

 سمنان 11/40/1044 10/40/1044 روزانه -

 نوبت دوم 2114 1240

1252 2112  

 

 

 علوم اقتصادی

  اقتصاد بین الملل

 

 

 روزانه

  11/40/1044 10/40/1044الی  10/40/1044

 

 

 سمنان

 11/40/1044 12/40/1044الی  11/40/1044 اقتصاد پولی 2112 1220

 11/40/1044 10/40/1044الی  10/40/1044 اقتصاد سنجی 2112 1220

 11/40/1044 12/40/1044الی  11/40/1044 مالی اقتصاد 2112 1264

فقه و مبانی  2104 1500

 حقوق اسالمی

 سمنان 26/40/1044 20/40/1044 روزانه -

 نوبت دوم   2104 1644

تصوف و عرفان  2101 1611

 اسالمی

 22/40/1044 روزانه -

20/40/1044 

21/40/1044 

 

45/40/1044 

 سمنان

 نوبت دوم 2101 1620

1051 2100  

مدیریت 

 آموزشی

  روزانه -

 20/40/1044الی  22/40/1044

 

04/40/1044 

 

سمنان)مهدی 

 نوبت دوم - 2100 1064 شهر(

1001 2100  

روانشناسی 

 تربیتی

  روزانه -

 25/40/1044الی  20/40/1044

 

01/40/1044 

 

سمنان)مهدی 

 شهر(
 دوم نوبت - 2100 1002

1000 2154  

 روان شناسی

  روزانه -

 11/40/1044الی  14/40/1044

 

10/40/1044 

 

سمنان)مهدی 

 دوم نوبت - 2154 1060 شهر(

2415 2162  

 مدیریت بازرگانی

 

 مدیریت بازاریابی

  روزانه

 

21/40/1044 

 

 

01/40/1044 

 

 سمنان

 دوم نوبت 2162 2111

 

 

2105 2160  

 مدیریت دولتی

تصمیم گیری و 

خط مشی گذاری 

 عمومی 

  روزانه

22/40/1044 

 

20/40/1044 

 

 سمنان

مدیریت رفتار   2160 2101

 سازمانی 

 01/40/1044 26/40/1044 روزانه

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 کد

 رشته

 محل

 رشته کد

 امتحانی

 رشته نام

 امتحانی

 

 گرایش نام

  دوره نام

 1 مصاحبه تاریخ

 برای 2 مصاحبه تاریخ

 دلیل به تأخیری داوطلبان

 موجه

 

 تحصیل محل

2151 2160  

 مدیریت دولتی

مدیریت رفتار 

 سازمانی

  01/40/1044 26/40/1044 نوبت دوم

 سمنان

مدیریت منابع  2160 2100

 انسانی

 04/40/1044 21/0/1044 روزانه

  26/40/1044 20/40/1044 روزانه تولید و عملیات مدیرت صنعتی 2160 2104

 20/40/1044 مدیریت سیستم 2160 2110 سمنان

 سمنان 22/40/1044 11/40/1044 روزانه مهندسی مالی مدیریت مالی 2101 2260

2056 2211  

 

 شیمی

  روزانه شیمی فیزیک

 

 20/40/1044الی  20/40/1044

 

 

 

41/40/1044 

 

 

 سمنان
 روزانه شیمی آلی 2212 2511

 روزانه شیمی تجزیه 2210 2505

 روزانه شیمی معدنی 2210 2605

 42/40/1044 26/40/1044و  25/40/1044 روزانه شیمی کاربردی 2215 2600

2061 2200  

 

 

 

 ریاضی

  46/40/1044 20/40/1044الی  20/40/1044 روزانه آنالیز

 

 

 

 سمنان

 نوبت دوم 2200 2111

 45/40/1044 21/40/1044و  22/40/1044 روزانه جبر 2200 2010

 نوبت دوم 2200 0442

 40/40/1044 42/40/1044و  41/40/1044 روزانه توپولوژی-هندسه 2200 2120

 نوبت دوم 2200 0412

 41/40/1044 26/40/1044الی  25/40/1044 روزانه کاربردی 2200 2150

 دوم نوبت 2200 0421

0101 2200  

 

 

 فیزیک

  ماده چگال

 

 

 

 روزانه

  20/40/1044الی  20/40/1044 10/40/1044الی  10/40/1044

 

 

 سمنان

ذرات بنیادی و  2200 0460

 نظریه میدان ها

  20/40/1044 11/40/1044و  10/40/1044

نجوم و اختر  2200 0160

 فیزیک

 25/40/1044 10/40/1044الی  10/40/1044

گرانش و کیهان  2200 0150

 شناسی

 25/40/1044 22/40/1044و  10/40/1044

 20/40/1044 11/40/1044الی  10/40/1044 اپتیک و لیزر 2200 0401

0062 2041  

 

 

 مهندسی برق

 11/40/1044الی  10/40/1044 روزانه الکترونیک

 

26/40/1044  

 

 

 

 سمنان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوبت دوم 2041 0014

  روزانه مخابرات سیستم  2042 0016

 11/40/1044الی  10/40/1044

 

 

46/40/1044 

40/40/1044 
 نوبت دوم 2042 0064

مخابرات میدان و  2042 0004

 موج

 روزانه

 نوبت دوم 2042 0002

0545 2040  

 قدرت

 20/40/1044الی  22/40/1044 روزانه

 

04/40/1044 

 دوم نوبت 2040 0501

0560 2045  

 کنترل

 20/40/1044 روزانه

21/40/1044 

45/40/1044 

 دوم نوبت 2045 0501

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 کد

 رشته

 محل

 رشته کد

 امتحانی

 رشته نام

 امتحانی

 

 گرایش نام

  دوره نام

 1 مصاحبه تاریخ

 برای 2 مصاحبه تاریخ

 دلیل به تأخیری داوطلبان

 موجه

 

 تحصیل محل

0610 2040  

 

 

 

 

 

 

   

 

 عمرانمهندسی 

 

 

 

 

 سازه

 10/40/1044الی  10/40/1044 روزانه

 

10/40/1044  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمنان

 نوبت دوم 2040 0601

 10/40/1044 10/40/1044 روزانه مهندسی زلزله 2040 0664

 نوبت دوم 2040 0601

مهندسی آب و  2014 0010

سازه های 

 هیدرولیکی

  روزانه

10/40/1044 

 

10/40/1044 
 نوبت دوم 2014 0004

 10/40/1044 10/40/1044 روزانه راه و ترابری 2011 0001

 نوبت دوم 2011 0000

مهندسی و  2010 0064

 مدیریت منابع آب

 10/40/1044 10/40/1044 روزانه

 10/40/1044 10/40/1044 روزانه ژئوتکنیک 2041 0600

 نوبت دوم 2041 0041

0025 2021  

 

 

 

 

 

 

مهندسی 

 مکانیک

  20/40/1044 روزانه ساخت و تولید

 

04/40/1044  

 

 

 

 

 

 

 

 سمنان

 42/40/1044 20/40/1044 نوبت دوم 2021 0120

0050 2022  

 طراحی کاربردی

  روزانه

 24/40/1044الی  11/40/1044

 

 40/40/1044و  26/40/1044
 نوبت دوم 2022 0000

0112 2020  

 طراحی کاربردی

دینامیک و 

 ارتعاشات

  روزانه

 25/40/1044و  20/40/1044

 

 42/40/1044و  01/40/1044

 نوبت دوم 2020 0104

0160 2020  

 تبدیل انرژی

  20/40/1044 روزانه

 

42/40/1044 

 46/40/1044 20/40/1044 نوبت دوم 2020 0110

0164 2000  

 مهندسی پزشکی

  40/40/1044 11/40/1044الی  10/40/1044 روزانه بیومواد

 41/40/1044 42/40/1044الی  01/40/1044 روزانه بیوالکتریک 2001 0105 سمنان

مهندسی  2056 0211

 کامپیوتر

 01/40/1044الی  21/40/1044 روزانه -

 

45/40/1044  

 نوبت دوم  - 2056 0015 سمنان

0060 2051  

مهندسی 

 موادمتالوژی و 

 25/40/1044الی  20/40/1044 روزانه -

 

 

41/40/1044 

 42/40/1044 و 

 

 

 

 سمنان

 نوبت دوم - 2051 0001

پردیس  - 2051 044

خود 

 گردان

 40/40/1044الی  46/40/1044 روزانه  - مهندسی شیمی 2064 0011

 

 سمنان 41/40/1044

 نوبت دوم - 2064 0000

  40/40/1044 26/40/1044الی  20/40/1044 روزانه نانو مواد نانو فناوری 2060 0055

 نوبت دوم 2060 0050 سمنان

5242 2001  

مدیریت و کنترل 

 بیابان

  روزانه -

20/40/1044 

 

01/40/1044 

 

 سمنان

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 شماره تماس کارشناسان دانشکده ها0 2جدول شماره 

 19شلش  2ردای ع شدشرع شا ه مت  شد ری س ف  سد آ   م دشحد ه از  ش ردوف

 709- 91191970 تحصیالت تکمیلی پردیس علوم و فناوریهای نوین   1

 709-91191161 تحصیالت تکمیلی دانشکده کویر شناسی 0

 709-91190970 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی مواد 9

 709-91191010 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمران 9

 709-709/91190991-91190677 تکمیلی دانشکده مهندسی برق وکامپیوترتحصیالت  1

 709-91190921 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی 6

 709-99609977دشخ ش199 ست میل س دم ش دش م دی ردشی ش  هش دم عم س نمشش 1

 709-91190161 ست میل س دم ش دش م دی شقش  د د زدو وت  2

 709-91191116 س دم ش دش م دی رو ضش گمز ر دم عم ک زپمعس ست میل  7

 709-91190279 ست میل س دم ش دش م دی شمدش  17

 709-91190001 ست میل س دم ش دش م دی فمزوک  11

 709-91190190 ست میل س دم ش دش م دی م عم ش س  ش 10

 

 

19 

 

 

 

  دی ز   مکست میل س دم ش دش م

 709-91190906 گ دی سبدول ش  ژع:

 گ دی ط شحش ک رن دع)دو  زمک د شرسو ش ل(:

91190912-709 

 709-91190962گ دی ه خت د سعلمد: 

 709-91190961گ دی ط شحش ک رن دع: 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



Adobe connect 17779119-709پمشمب  ش شس  ل نر   19  

17799119-709  

61779119-709  

17779119-709  

 709-91190717 خعشنن ی ی ک رش  آ شدشری شزعر  11

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


